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Numer ogłoszenia: 132251 - 2015; data zamieszczenia: 07.09.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Święciechowa , ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa, woj. 
wielkopolskie, tel. 065 5333510, faks 065 5299548. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swieciechowa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiotem 
niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz 
jednostek organizacyjnych wskazanych w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 
ze zmianami). Gmina Święciechowa - Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na 
podstawie podpisanego Porozumienia, w imieniu niżej wymienionych jednostek: 1) 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie, 2) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum w Święciechowie, 3) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długiem 
Starem, 4) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lasocicach, 5) Przedszkole 
Samorządowe w Święciechowie, 6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie. 
Zamawiający przewiduje udzielenie niniejszego zamówienia z podziałem na części w 
rozumieniu art. 2 pkt 6 PZP Postępowanie zostało podzielone na części w celu uzyskania 
optymalnych korzyści finansowych. 1.2 Część 1 zamówienia - zakup energii elektrycznej do 
obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ - oświetlenie uliczne: 1) Szacunkowe 
zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. wynosi 1 
017 242 kWh. 2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. 
nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 7.1.2), w szczególności Zamawiający zobowiązuje 
Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (dalej jako 
OSD) do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, zmiany 
sprzedawcy energii, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego 
wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązujących 
umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (o ile zaistnieje taka 



potrzeba), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług 
dystrybucji. 1.3 Część 2 zamówienia - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych 
w załączniku nr 2 do SIWZ - pozostałe obiekty: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii 
elektrycznej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. wynosi 633 690kWh. 2) Wykonanie 
czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy 
(załącznik nr 7.2.2), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia 
wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą 
umowy sprzedaży energii elektrycznej, zmiany sprzedawcy energii, składania oświadczeń 
woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie 
wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i 
świadczenia usług dystrybucji (o ile zaistnieje taka potrzeba) reprezentowania Zamawiającego 
przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z 
zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 1.4 Każdy z wykonawców zamówienia 
może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jedną z części. 1.5 Na wniosek 
Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów wymienionych 
enumeratywnie w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ z zachowaniem ceny za 1kWh 
ustalonej w wyniku niniejszego postępowania. 1.6 Zamawiający wymaga, aby całość dostaw 
energii była wykonana wyłącznie przez Wykonawcę. Stosowne oświadczenie należy złożyć 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.12.2017. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - aktualnie 
obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki; - zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o (OSD)., na podstawie której można 
prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci 
dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych 



w załączniku nr 1 do SIWZ (część 1 zamówienia) oraz w załączniku nr 2 do 
SIWZ (część 2 zamówienia); 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 PZP. - wg 
załącznika nr 5 do SIWZ 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 PZP- wg 
załącznika nr 5 do SIWZ 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Część 1 zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 
PZP - wg załącznika nr 5 do SIWZ; Część 2 zamówienia: Warunek ten 
zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 PZP - wg załącznika nr 5 do 
SIWZ; 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Część 1 zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 
PZP - wg załącznika nr 5 do SIWZ; Część 2 zamówienia: Warunek ten 
zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 PZP - wg załącznika nr 5 do 
SIWZ; 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 



• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Oświadczenie o niepowierzeniu zmówienia podwykonawcom - wg załącznika nr 6 do 
SIWZ; 2. Oświadczenie, że na dzień składania oferty Wykonawca posiada umowę z ENEA 
Operator Sp. z o.o., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci 
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ; 3. Jeżeli, w 
przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się 
takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 4. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt. 
3.1.1) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy 
wspólnie. Warunek określony w pkt. 3.1.2), 3.1.3) i 3.1.4) i 3.2 winien spełniać każdy z 
Wykonawców samodzielnie. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób 
jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia ww. warunki. Uzupełnienie wymaganych 
dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że mimo ich 



złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez 
Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 
może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień. W 
przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego 1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców ( w tym członek Konsorcjum wspólnik spółki 
cywilnej ):oddzielnie to jest dokument wskazane rozdz. 4 pkt 4.2.1-4.2.5, 2) pozostałe 
dokumenty rozdział 4 pkt 4 .1 .1 -4.1.3 SIWZ mogą być przedstawione przez jednego 
Wykonawcę lub wspólnie (przez pełnomocnika Konsorcjum, spółki cywilnej), w zależności 
od tego czy spełniają w tym zakresie warunki udziału każdy z osobna czy tylko łącznie. 
Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: - zobowiązani są ustanowić 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje 
się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za 
zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, - pełnomocnictwo musi mieć formę 
pisemną, dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty, wszelka korespondencja 
prowadzona będzie z Pełnomocnikiem 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Wykonawca 
może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia.; 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których 
mowa w pkt. 4.2.1- 4.2.5 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. Dokument, ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym 
mowa w pkt. 4.2.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7. Oferta - wypełniony i podpisany przez 
Wykonawcę formularz wg. zał. nr 3.1/3.2 do SIWZ. 8. Formularz cenowy - wypełniony i 
podpisany przez Wykonawce - wg. zał. nr 4.1/4.2 so SIWZ. 9. Oświadczenie o 
niepowierzaniu zamówienia podwykonawcom - wg. zał. nr 6 do SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 97 
• 2 - Termin płatności - 3 

IV.3) ZMIANA UMOWY  



przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Umowa na każdą z części zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni 
wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 2. 
Umowa zostania zawarta wg. załączonego do niniejszej specyfikacji projektu (zał. nr 7.1 do 
SIWZ na część I zamówienia, 7.2 na część II zamówienia), na podstawie złożonej oferty 
Wykonawcy. W zakresie II części zamówienia umowa zostanie podpisana z każdą z jednostek 
organizacyjnych wskazanych w punkcie 1.1 rozdziału pierwszego SIWZ. Projekt umowy 
zawiera zwarunku dokonywania zmian umowy, o których mowa w art. 144 ustawy PZP. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://bip.swieciechowa.pl/informacje/przetargi/125-zamowienia-
publiczne/dostawy 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ 
można pobrać bezpłatnie ze storny www. Natomiast za specyfikację w wersji papierowej 
płaci się przelewem 50zł. na konto nr 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  17.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 
pokój nr 6, piętro I. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
Święciechowa dnia  7 września 2015r     Zatwierdzam 
        Wójt Gminy Święciechowa 
             /-/  Marek Lorych  
 
 


