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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
017511575-00090
ul. Boh. Westerplatte 31
Zielona Góra
65-950
Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Kuliczkowska, Agnieszka Kuświk
Tel.: +48 683271068
E-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Faks: +48 683253468
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.gddkia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, Z PODZIAŁEM NA 5 CZĘŚCI.
Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2410D.1.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa energii elektrycznej z podziałem na 5 części.
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1 – Rejon Gorzów Wielkopolski.
2 – Rejon Nowa Sól.
3 – Rejon Słubice.
4 – Rejon Żary.
5 – Oddział w Zielonej Górze.
Przed. zamów. jest dostawa energii elektrycznej na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
dla obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej zlokalizowanej na drogach krajowych będących w zarządzie
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze oraz obiektów administr. - biurowych
administr. przez GDDKiA w okresie 24 m-cy.
Planuje się, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektr. nastąpi od dnia 01-01-2019 r.
Przedmiot zamów. stanowi dostawa energii elektr. dla 191 punktów poboru energii elektr. w tym dla 161
punktów istniejących i 30 punktów planowanych tj.: będących w budowie i rozbudowie.
Dopuszcza się skład. ofert częściowych.
Wartość szacunkowa zamów. jest powyżej 144 000 euro.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 1 – Rejon Gorzów Wielkopolski.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo lubuskie, Rejon Gorzów Wlkp.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 1 – obejmuje dostawę energii elektrycznej do obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej zlokalizowanej
na drogach krajowych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Zielonej Górze oraz obiektów administracyjno-biurowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Gorzowie
Wlkp., ul. Kostrzyńska 4a, 66-400 Gorzów Wlkp.
Ilość istniejących i planowanych punktów poboru energii elektrycznej – 42 szt.
Okres 24 m-ce.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Proekologiczność / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Inf. dod. do pkt. I.3: nieograniczony poprzez stronę internetową - www.gddkia.gov.pl - jest dostęp do SIWZ
oraz informacji wymaganych ustawą Pzp;
2. Inf. dod. do pkt. II.2.7): Zam. wymaga, aby dostawa była realizowana sukcesywnie przez okres 24 miesięcy,
nie wcześniej niż od dnia 01-01-2019 r. lub do wykorzystania kwoty określonej w Istotnych Postanowieniach
Umowy. Szczegóły w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 2 – Rejon Nowa Sól.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo lubuskie, Rejon Nowa Sól.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 2 – obejmuje dostawę energii elektrycznej do obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej zlokalizowanej
na drogach krajowych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Zielonej Górze oraz obiektów administracyjno-biurowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Nowej Soli,
ul. Wojska Polskiego 100, 67-100 Nowa Sól.
Ilość istniejących i planowanych punktów poboru energii elektrycznej – 44 szt.
Okres 24 m-ce.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Proekologiczność / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.10.01.00-00-0302/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Inf. dod. do pkt. I.3: nieograniczony poprzez stronę internetową - www.gddkia.gov.pl - jest dostęp do SIWZ
oraz informacji wymaganych ustawą Pzp;
2. Inf. dod. do pkt. II.2.7): Zam. wymaga, aby dostawa była realizowana sukcesywnie przez okres 24 miesięcy,
nie wcześniej niż od dnia 01-01-2019 r. lub do wykorzystania kwoty określonej w Istotnych Postanowieniach
Umowy. Szczegóły w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 3 – Rejon Słubice.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo lubuskie, Rejon Słubice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 3 – obejmuje dostawę energii elektrycznej do obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej zlokalizowanej
na drogach krajowych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Zielonej Górze oraz obiektów administracyjno-biurowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Słubicach,
ul. Krótka 7, 69-100 Słubice.
Ilość istniejących i planowanych punktów poboru energii elektrycznej – 75 szt.
Okres 24 m-ce.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Proekologiczność / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Inf. dod. do pkt. I.3: nieograniczony poprzez stronę internetową - www.gddkia.gov.pl - jest dostęp do SIWZ
oraz informacji wymaganych ustawą Pzp;
2. Inf. dod. do pkt. II.2.7): Zam. wymaga, aby dostawa była realizowana sukcesywnie przez okres 24 miesięcy,
nie wcześniej niż od dnia 01-01-2019 r. lub do wykorzystania kwoty określonej w Istotnych Postanowieniach
Umowy. Szczegóły w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 4 – Rejon Żary.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo lubuskie, Rejon Żary.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 4 – obejmuje dostawę energii elektrycznej do obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej zlokalizowanej
na drogach krajowych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Zielonej Górze oraz obiektów administracyjno-biurowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Żarach, ul.
Wapienna 4, 68-200 Żary.
Ilość istniejących i planowanych punktów poboru energii elektrycznej – 24 szt.
Okres 24 m-ce.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Proekologiczność / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Inf. dod. do pkt. I.3: nieograniczony poprzez stronę internetową - www.gddkia.gov.pl - jest dostęp do SIWZ
oraz informacji wymaganych ustawą Pzp;
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2. Inf. dod. do pkt. II.2.7): Zam. wymaga, aby dostawa była realizowana sukcesywnie przez okres 24 miesięcy,
nie wcześniej niż od dnia 01-01-2019 r. lub do wykorzystania kwoty określonej w Istotnych Postanowieniach
Umowy. Szczegóły w SIWZ.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 5 – Oddział w Zielonej Górze.
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo lubuskie, Oddział w Zielonej Górze.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 5 – obejmuje dostawę energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych i socjalnych
administrowanych przez Oddział GDDKiA w Zielnej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra.
Ilość istniejących i planowanych punktów poboru energii elektrycznej – 6 szt.
Okres 24 m-ce.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Proekologiczność / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.10.01.00-00-0302/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Inf. dod. do pkt. I.3: nieograniczony poprzez stronę internetową - www.gddkia.gov.pl - jest dostęp do SIWZ
oraz informacji wymaganych ustawą Pzp;
2. Inf. dod. do pkt. II.2.7): Zam. wymaga, aby dostawa była realizowana sukcesywnie przez okres 24 miesięcy,
nie wcześniej niż od dnia 01-01-2019 r. lub do wykorzystania kwoty określonej w Istotnych Postanowieniach
Umowy. Szczegóły w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu żądane są dokumenty:
- aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydana
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, O ILE
WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
W przypadku Wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu:
Jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie wykonywał część zamówienia, do
której wykonania niezbędne są uprawnienia określone w pkt. 1 powyżej - każdy z nich musi wykazać, iż posiada
te uprawnienia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.
Inf. dod.:
1. Podstawy wykluczenia:
a) Z postępowania wyklucza się Wykonawcę (Wyk.), w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prowo zamówień publicznych (Pzp).
Dodatkowo Zamawiający (Zam.) wykluczy Wyk. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp
(szczegóły w SIWZ: www.gddkia.gov.pl);
b) Wykluczenie następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wyk.
2.1. Do oferty:
a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik
może być ustanowiony do reprezent. Wykonawców w postępowaniu albo do reprezent. w postępowaniu i
zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryg. lub notarialnie poświad. kopii;
b) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (ory. lub kopia potwierdzona za zgodność z oryg.
przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą,
chyba, że Zam. może je uzyskać w szczegól. za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczegól. rejestrów publ. w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, a Wyk. wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
c) Oryg. gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
2.2. W terminie składania ofert:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
- nie podlega wykluczeniu;
- spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświad. w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządz. zgodnie z wzorem
standard. formularza określonego w rozporządz. Wykonawczym KE wyd. na podstawie dyrektywy 2014/24/UE,

8 / 11

Wyk. zobowiązany jest przesłać Zam. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektr.,
zgodnie z zasadami określ. w SIWZ.
JEDZ przygotowany wstępnie przez Zam. jest dostępny na str. internet. Zam.
W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wyk. może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim
przypadku Wyk. nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.
2.3. Wyk., w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na str. internet. inf., o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, przekazuje Zam. oświadczenie o przynależności lub braku przynależ. do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświad., Wyk. może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp. o udz. zam.
Ciąg dalszy w III.1.2) "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów"
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy.
Ciąg dalszy III.1.2) "Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji"
2.4. Zam. przed udzieleniem zamów., wezwie Wyk., którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok., potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wyk. warunków udziału w postęp. dokumenty, o których mowa w
punkcie III.1.1)
b) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wyk. z udziału w postęp. – oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w § 5 pkt 1) (tylko w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp), 2), 3), 4), 5),
6), 9) bądź (dot. Wyk. mających siedzibę poza terytorium RP lub osoby mają siedzibę poza terytorium RP) w §
7 i § 8 Rozporządz. Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie dokumentów, jakich może żądać zam. od wyk. w
postęp. o udz. zamów. (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) w odpowiednim zakresie.
Szczegół. opis w SIWZ.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.
– Prawo energetyczne, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,
tj. czynności wymagających koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/09/2018
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31,
65-950 Zielona Góra, pokój nr 4.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
zamówienie ciągłe - kolejne ogłoszenie za około 24 m-ce.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej, aukcji elektronicznej i ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 – 12 500,00 PLN;
Część 2 – 16 500,00 PLN;
Część 3 – 3 000,00 PLN;
Część 4 – 1 600,00 PLN;
Część 5 – 1 500,00 PLN.
4. Oferta sporządzona musi być w języku polskim.
5. Uwaga do punktu IV.2.6. Termin wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
6. Uwaga do punktu II.2.5. w zakresie kryterium „Proekologiczność”:
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Kryterium „Proekologiczność” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy o
średniomiesięcznym udziale energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (zwanych „OZE”) w energii
sprzedawanej.
Maksymalna ilość punktów za OZE wynoszące: 10,1% - 12,5%.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania
oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnianie
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.1.1) Ogłoszenia.
10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk., oświadczenie, o którym mowa w pkt.
III.1.2) 2.2 Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk. oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. III.1.2) 2.3 składa każdy z Wykonawców.
12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk. są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt III.1.2) 2.4 Ogłoszenia, przy czym
dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. a) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy
wykazuje/ą spełnianie warunku, dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. b) składa każdy z nich.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy
Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2018

