
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 

 

Przywidz: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i 

dystrybucja) na potrzeby oświetlenia ulicznego. 

Numer ogłoszenia: 137468 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przywidz , ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. pomorskie, tel. 058 

6825146, faks 058 6825225. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii 

elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby oświetlenia ulicznego.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest: 1) dostawa oraz dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego 

w granicach administracyjnych Gminy Przywidz, obejmująca usługę kompleksową polegającą na 

świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej. 

Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo 

Energetyczne i Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich 

podstawie. Przedmiot zamówienia obejmuje 73 punkty poboru usytuowane na terenie Gminy 

Przywidz, co stanowi 388 punktów oświetleniowych, z czego 8 stanowi własność Gminy Przywidz, a 

380 stanowi własność ENERGA Oświetlenia Sp. z o.o. w Sopocie. Przewidywana moc umowna 

wynosi ok. 121 kW. Grupa taryfowa C12w. Przewidywany pobór energii elektrycznej w 2014 roku 

http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne


wynosi około 236 167 kWh (w tym: strefa dzienna - 40 878 kWh, strefa nocna - 195 289 kWh). 

Podane ilości są ilościami szacunkowymi, w celu określenia wielkości zamówienia, co nie 

odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania 

umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 2) 

podwieszenie i demontaż na wskazanych słupach energetycznych na terenie Gminy Przywidz 

iluminacji oświetleniowych o wymiarach 1,5m x 1,1m w ilości 50 szt. w okresie Świat Bożego 

Narodzenia (3 okresy).. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9. 

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: Zakończenie: 31.05.2017. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

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 

o - posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, - posiadanie aktualnej podpisanej umowy generalnej z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na 

obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku 

Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej lub aktualnej koncesji na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, 

wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców 

będących właścicielem sieci dystrybucyjnej. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i 

doświadczenia. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający 

uzna za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 

do SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania przez 

Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek dotyczący dysponowania 

przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna za 

spełniony na podstawie złożonego oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania przez 

Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek dotyczący 

dysponowania przez osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna za 

spełniony na podstawie złożonego oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i 

finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

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;  

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;  

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Przywidz 

ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz pok. 2.3. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

02.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz pok. 2.3. 

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 

 

 


