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Polska-Legnica: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 

2017/S 197-404504 

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 następującym adresem:  
Urząd Miasta Legnica, Wydział Inwestycji Miejskich Referat Zamówień Publicznych 
pl. Słowiański 7, pokój nr 22 
Legnica 
59-220 
Polska 
Osoba do kontaktów: Violetta Piwońska, Magdalena Widurska 
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 
Kod NUTS: PL516 
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.um.bip.legnica.eu 
Adres profilu nabywcy: www.um.bip.legnica.eu 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 
następujący adres:  
Urząd Miasta Legnica 
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 
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.271.6.1.1.52.2017 
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 14 010 508,80 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 
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 (53 jednostki -szczegółowy wykaz jednostek 
zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy 
Legnica” w ilości 14 010 508,80 kWh, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. Prawo energetyczne przez Zamawiającego do jego budynków oraz jego 
infrastruktury. 
Lp Taryfa Ilość kWh 
1. 0 12 strefa dzień 2 564 656 
2. 0 12 strefa noc 4 652 369 



3. C 12a strefa szczytowa 78 170 
4. C 12a strefa pozaszczytowa 175 740 
5. C 11 2 138 408 
6. C 21 3 670 720,80 
7. G 11 384 445 
8. B 23 szczyt przedpołudniowy 6 500 
9. B 23 szczyt popołudniowy 7 500 
10. B 23 pozostałe godziny 32 000 
11. B21 300 000. 
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: 01/01/2018 
Koniec: 31/12/2018 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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:  
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisyprawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać 
aktualnie obowiązującą koncesję naprowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
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. 
Ocena spełnienia warunku według: 
a) oświadczenia Wykonawcy- JEDZ oraz 



b) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania 
wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami 
o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, 
a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, 
innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres 
ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten 
okres; 
2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000 PLN, 
potwierdzone dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej. 
Ocena spełnienia warunku według: 
a) oświadczenia Wykonawcy- JEDZ oraz 
b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
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. 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 
Sekcja IV: Procedura 

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: 2017/S 025-043556 
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
Data: 27/10/2017 
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: 27/10/2017 
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 zobowiązanywnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
2.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza ma swoją 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów wymienionych w pkt. VI A. pkt. 3. ppkt. 5) – 8) „Instrukcji dla Wykonawców” – 
Rozdział 2 siwz składa: 
1)zamiast dokumentu określonego w pkt. VI A. pkt. 3. ppkt. 8) – Wykonawca składa 
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13), 14) i 21) ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy Pzp; 
2) zamiast dokumentu określonego w pkt. VI A. pkt. 3. ppkt. 5) -7) – Wykonawca składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości. 
2. Dokumenty, o których mowa w powyższym ust. 1 pkt 1 i pkt 2) litera b), powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w 
powyższym ust. 1 pkt 2) litera a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem tego terminu. 
3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w powyższym ust 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 



zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy powyższego ust 2 
stosuje się odpowiednio. 
4.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w pkt VI. 1. A. ppkt. 8) „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 
2 siwz składa: dokument, o którym mowa w pkt C ppkt 1 ppkt. 1) „Instrukcji dla 
Wykonawców” – Rozdział 2 siwz, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 
5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy powyższego ust 2 zdanie 
pierwsze stosuje się odpowiednio. 
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. 
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 
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17a 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587801 
Faks: +48 224587800 
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: 
11/10/2017 
 


