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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408054-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2016/S 224-408054

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: Violetta Piwońska, Magdalena Widurska
Tel.:  +48 767212322
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 
Faks:  +48 767212325
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.bip.legnica.eu

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.um.bip.legnica.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8
pl. Słowiański 8, pokój nr 208
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Widurska, Violetta Piwońska
Tel.:  +48 767212322
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 
Faks:  +48 767212325
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: www.legnica.eu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:zamowienia.publiczne@legnica.eu
www.um.bip.legnica.eu
www.um.bip.legnica.eu
mailto:zamowienia.publiczne@legnica.eu
www.legnica.eu
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Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
„Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica”.
Numer referencyjny: IM.RZP.271.35.2016

II.1.2) Główny kod CPV
09000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica” w
ilości 13 381 988 kWh, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przez
Zamawiającego do jego budynków oraz jego infrastruktury.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 704 412.79 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Legnica-jednostki Gminy Legnica (55 jednostek -szczegółowy wykaz jednostek zawiera Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia).

II.2.4) Opis zamówienia:
„Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica” w ilości 13 381 988,00 kWh, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne przez Zamawiającego do jego budynków oraz jego
infrastruktury. Zamawiana ilość kWh dla poszczególnych taryf: O12 strefa dzień – 2547338 kWh, O 12 strefa
noc – 4624067 kWh, C 12a – strefa szczytowa-82262 kWh, C 12a strefa pozaszczytowa-177925 kWh, C
11-2304160 kWh, C 21-3420314 kWh, G 11-179422 kWh, B 23 szczyt przedpołudniowy – 5000 kWh, B 23
szczyt popołudniowy – 7500 kWh, B 23 pozostałe godziny – 34000 kWh.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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

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

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. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
2. Wykonawca musi mieć zawartą oraz obowiązującą umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z
Lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż
energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego
wskazanych w załączniku nr 1 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz.
Ocena spełnienia warunków według przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów określonych
w pkt. VI. 1. A niniejszej instrukcji i na podstawie oświadczeń w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ). Informacje dotyczące JEDZ-a -patrz pkt. VI pkt. A niniejszej instrukcji.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi posiadać sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą bezpieczną realizację
zamówienia w całym jego okresie, tj. przychody z bieżącej działalności w zakresie sprzedaży energii
elektrycznej wynoszą co najmniej 5 000 000 PLN rocznie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000 PLN, potwierdzone polisą, a w przypadku jej braku innym
dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Ocena spełnienia warunków według przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów określonych
w pkt. VI. 1. A niniejszej instrukcji i na podstawie oświadczeń w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ). Informacje dotyczące JEDZ-a -patrz pkt. VI pkt. A niniejszej instrukcji.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z Rozdziałem 3-Projekt umowy wraz z załącznikami 1-3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura



Dz.U./S S224
19/11/2016
408054-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 5

19/11/2016 S224
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 5

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 023-036272

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/12/2016
Czas lokalny: 11:00

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: 02/12/2016
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Urząd Miasta Legnica, pl. Słowiański 7, pokój nr 9.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wadium – Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000 PLN. Wykonawca jest zobowiązany
wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 2 „JEDZ – ENERGIA Legnica” do niniejszej
instrukcji,
2) Formularz oferty wg załączonego wzoru – Rozdział nr 1,
3) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących oferty,
4) Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie,
5) Wypełniony i podpisany wzór umowy – Rozdział nr 3 wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36272-2016:TEXT:PL:HTML
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6) Oświadczanie Wykonawcy, że wykona zamówienie siłami własnymi w 100 % – wg załącznika nr 3 do
niniejszej instrukcji
7) Oświadczenie Wykonawcy, iż na dzień składania oferty posiada aktualną umowę z lokalnym Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
tego lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w
załączniku nr 1 do do niniejszej instrukcji -wg załącznika nr 5 do niniejszej instrukcji.
W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy (informacja z otwarcia ofert), Wykonawcy zobowiązani są przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru załącznika nr
4 do niniejszej instrukcji.
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego
oświadczenia wraz z wykazem podmiotów należących do tej grupy kapitałowej. Wykonawca wraz z w.w.
oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. najpierw dokona oceny ofert
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zmawiającego w terminie nie krótszym
niż 10 dni zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty określone w Pkt. VI. A. 3. -Rozdział 2
„Instrukcja dla Wykonawców” Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2016

mailto:uzp@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl

