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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.urzad.przywidz.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: Kompleksowa dostawa energii 
elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji 
energii elektrycznej dla Gminy Przywidz, woj. pomorskie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii 
elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów należących 
do Gminy Przywidz będących w grupach taryfowych: C11, C12a, G11 i B22 w rozumieniu 
art. 3 ust 30 oraz art. 5 ust 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 2. 
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na 
warunkach określonych: - w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 
z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm), - przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w 
szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2008r. 
Nr 93, poz. 623 ze zm.), - Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, - Taryfie dla usług 
dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie 
OSD), - Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie 
obowiązujących przepisach prawnych. 3. Energia elektryczna powinna spełniać parametry 
techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami 



wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szacunkowa ilość dostarczanej energii 
(+/- 10%) w okresie dostawy 444 742 kWh, 4. Ilości podane wyżej są ilościami 
szacunkowymi, w celu określenia wartości 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. 5. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianej energii elektrycznej. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dostawy energii elektrycznej określonej dla 
poszczególnych punktów odbioru. 6. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać 
się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek 
opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Taryfy Sprzedawcy. 
7. Szczegółowo przedmiot zamówienia tj. punkty poboru opisane zostały w załączniku nr 4 
do SIWZ. 8. Wykonawca musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie 
Zamawiającego.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
28.02.2013. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadać: 
- aktualną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez prezesa Urzędu 
Regulacji Energetycznej; - aktualną Koncesję na dystrybucję energii 



elektrycznej wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej (w 
przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) albo 
umowa zawarta z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym 
znajduje się miejsce dostarczania energii, lub oświadczenie o posiadaniu 
zawartej ww. umowy (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami 
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 w zakresie sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i 
finansowej Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego 
oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 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 spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 



• koncesję, zezwolenie lub licencję 

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

•  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Wykonawca ma prawo zmian cen jednostkowych w następujących przypadkach: - za 
dystrybucję energii elektrycznej - w momencie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki nowej taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej, maksymalnie do wysokości cen 
i stawek zawartych w Taryfie, - za sprzedaż energii elektrycznej - jedynie w przypadku 
wprowadzenia zmian w taryfie Wykonawcy (Sprzedawcy), maksymalnie do wysokości cen i 
stawek zawartych w taryfie Wykonawcy (Sprzedawcy), - w przypadku zwolnienia z 
obowiązku przedkładania taryf dla dystrybucji energii elektrycznej do zatwierdzenia przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Wykonawca ma prawo do zmian cen jednostkowych za 
dystrybucję energii elektrycznej jedynie w sytuacji wprowadzenia zmian w taryfie Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego, maksymalnie do wysokości cen i stawek zawartych w taryfie 
OSD, - w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT lub akcyzy. W przypadku 
zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu (na piśmie) nową Taryfę lub wyciąg z treści nowej taryfy, zawierającą 
propozycję nowych cen jednostkowych. Zmiana cen, wynikająca z powyższych okoliczności 
nie wymaga wypowiedzenia umowy, a nowe taryfy będą jedynie stanowiły załącznik do 
umowy obowiązującej. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.urzad.przywidz.pl 
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:  23.01.2012 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 

 
 


