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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek Kultury , ul. Wrocławska 12, 55140 Żmigród, woj. dolnośląskie, tel.
071 385 31 34, faks 071 385 27 45.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpkzmigrod.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej w 2016 i 2017 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 81 poz. 615 z
późn. zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, na potrzeby budynków i obiektów należących do
Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem
zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w planowanej szacunkowej ilości 372 580 kWh (+/ 10%) / rok w
tym: a) Taryfa C11: 209 668 kWh, b) Taryfa C21: 162 912 kWh, dla punktów poboru wymienionych w
zbiorczym zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ w okresie 24 miesięcy, od 01.01.2016 do
31.12.2017. Część punktów poboru energii posiada rozdzielną  odrębną umowę na dystrybucję energii (Grupa
TAURON) i odrębną na zakup energii. Dotychczas obowiązująca umowa na zakup energii zawarta z RWE
Polska S.A. obowiązuje do 31.12.2015 r. Wykonawca dodatkowo w zakresie obowiązków ma za zadanie
wypowiedzieć (rozwiązać) w imieniu Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa obowiązujących umów
kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla części punktów poboru,
które zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek zwrócić się w imieniu
Zamawiającego do Operatora Systemu Dystrybucyjnego z wnioskiem o zawarcie umowy na dystrybucję energii
elektrycznej obowiązującej od 01.01.2016 r. na okres nieokreślony dla punktów poboru, dla których zostanie
rozwiązana umowa kompleksowa. Umowa na zakup energii elektrycznej obowiązująca od 01.01.2016 r.
powinna obejmować wszystkie punkty poboru energii elektrycznej określone w załączniku nr 6 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu obowiązywania umowy od 01.02.2016 r. dla punktów poboru,
dla których zostaną rozwiązane umowy kompleksowe w przypadku przedłużającej się procedury rozwiązania
umów kompleksowych i podpisania nowych obejmujących usługi dystrybucji z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego. Zamawiający zastrzega, że podane ilości kWh są szacunkowe i Zamawiający ma prawo nie
wykorzystać podanej liczby kWh. Po zawarciu umowy na sprzedaż energii Zamawiający przekaże Wykonawcy
niezbędne dane w wersji elektronicznej, które są niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany

sprzedawcy i rozwiązania umów kompleksowych dla punktów poboru, dla których te umowy obowiązują.
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na zakup energii korespondencyjnie. 2.2. Średnie zużycie energii
przez każdy punkt poboru oraz moc każdego z punktów i taryfy zostały wymienione w Załączniku nr 6 do
SIWZ..
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
7 Pzp.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.005, 09.30.00.002, 09.00.00.003.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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
za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna przedstawienie koncesji na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy
oraz zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem
systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy Żmigród (Grupa TAURON)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków spełnienia tego kryterium
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków spełnienia tego kryterium
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków spełnienia tego kryterium
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków spełnienia tego kryterium
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
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)
oświadczenie o posiadaniu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu
dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy Żmigród (Grupa TAURON)

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: najniższa cena.
IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
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
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SIWZ. Umowa o wykonanie zamówienia

zostanie zawarta stosownie do załączonego wzoru umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy: 1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki
podatku VAT, podatku akcyzowego), 2) terminu realizacji zamówienia  jeżeli zmiana terminu realizacji
zamówienia będzie korzystna dla Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika ze zdarzeń
niezależnych od Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy, 3) zmiany zaistniałe z
przyczyn organizacyjnych np.: zmiana danych teleadresowych, zmiana nr konta i innych danych podmiotowych
4) zmiany punktów poboru energii. Warunkiem zmiany postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na
piśmie pod warunkiem nieważności w formie aneksu do umowy. W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.zpkzmigrod.eu/przetargizapytaniaofertowe.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Placówek Kultury, ul.
Wrocławska 12, 55140 Żmigród.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2015
godzina 09:30, miejsce: Zespół Placówek Kultury, ul. Wrocławska 12, 55140 Żmigród, Sekretariat.
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

