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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140850-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Międzyzdroje: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2020/S 059-140850

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Międzyzdroje
Krajowy numer identyfikacyjny: 811685591
Adres pocztowy: ul. Książąt Pomorskich 5
Miejscowość: Międzyzdroje
Kod NUTS: PL42
Kod pocztowy: 72-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Różańska
E-mail: um_zamowieniapubliczne@miedzyzdroje.pl 
Tel.:  +48 913275652
Faks:  +48 913275630
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.miedzyzdroje.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://e-ProPublico.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl/

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:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów Gminy
Międzyzdroje, jej jednostek organizacyjnych
Numer referencyjny: RI.ZP.271.2.2020.AR

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:um_zamowieniapubliczne@miedzyzdroje.pl
www.bip.miedzyzdroje.pl
https://e-ProPublico.pl/
https://e-ProPublico.pl/
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09300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i
dystrybucję do obiektów Gminy Międzyzdroje, jej jednostek organizacyjnych w okresie od 21.5.2020
do 20.5.2023”. Zamawiający działa w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonego umocowania, w
imieniu podmiotów wykazanych w załączniku nr 7 do SIWZ. Ilekroć w treści SIWZ jest mowa o budynkach
lub obiektach Zamawiającego, dotyczy to również obiektów współzamawiających objętych niniejszym
postępowaniem i określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie
przetargowe zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania
przetargowego oraz udzielenia zamówienia w imieniu wszystkich ww. podmiotów. Zamawiający oraz ww.
podmioty będą zawierać oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 414 073.64 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
65310000
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Międzyzdroje

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii
elektrycznej, zawarty jest w „Wykazie odbiorów”, będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ (stanowiącym
również załącznik nr 1 do umowy). Wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ wartości energii elektrycznej są
wartościami szacunkowymi, 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. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów
pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy, za dystrybucję energii
elektrycznej odbywać się będą na podstawie opłat wynikających z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556, 2166), a także
w taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego operatora systemu dystrybucyjnego (taryfie
OSD) oraz w Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD), które zostały zatwierdzone przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia określa rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623). Operatorem systemu dystrybucyjnego dla wszystkich
punktów poboru Zamawiającego jest Enea Operator Sp. z o.o. Dla wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ
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punktów poboru obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest Orange Polska S.A. Umowa została zawarta na
podstawie postępowania przetargowego przeprowadzonego w 2018 r. na czas określony do 20.5.2020.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 414 073.64 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 21/05/2020
Koniec: 20/05/2023
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:
Minimalny poziom zdolności:
— Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia
działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualnie obowiązująca koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) posiada zawartą oraz obowiązującą umowę, tzw. generalną umowę dystrybucyjną z lokalnym
operatorem systemu dystrybucyjnego, tj. Enea Operator Sp. z o.o. (dalej: OSD), na podstawie której może
prowadzić kompleksową dostawę energii elektrycznej, tj. sprzedaż energii elektrycznej i jej dystrybucję,
za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w
załączniku nr 1 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimalny poziom zdolności:
— Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
niższą niż 2 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony 00/100).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimalny poziom zdolności:
— Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot
zamówienia.
Przez pojedynczą dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający
rozumie dostawę związaną ze sprzedażą energii elektrycznej pojedynczemu Zamawiającemu, o wartości
rocznej wykonanej przez Wykonawcę dostawy nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto (słownie złotych: dwa
miliony 00/100) lub jej równowartość w walucie obcej.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełnić wykonawcy łącznie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa
1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta na zasadach określonych w dziale IV ustawy.
3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy.
1) Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku nr 1 w przypadku
przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji
obiektu.
2) Zmiana treści umowy jest dopuszczalna zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 ustawy w następującym
zakresie: Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których mowa w
załączniku nr 1 do SIWZ, jednakże w rozmiarze nie większym niż 20 % punktów odbioru energii (w przypadku
konieczności zwiększenia zakr...

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/04/2020
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Czas lokalny: 10:00

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: 24/04/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną
zarządzeniem Burmistrza Międzyzdrojów.

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:
Wadium należy wnieść w wysokości 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem
terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego – PKO Bank Polski Oddział 1 w
Międzyzdrojach nr 44 1020 4795 0000 9702 0416 4349, z określeniem w tytule wpłaty: „Wadium w
postępowaniu nr RI.ZP.271.2.2020.AR”;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć
Wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/
pośrednika.
5. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski;
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą
rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich;
3) Zamawiający wymaga złożenia dokumentu gwarancji/poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta / poręczyciela / wystawcy dokumentu. Oryginał wadium,
sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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przez gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu
oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
6. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia –
Gminy Międzyzdroje) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez
potwierdzania tych okoliczności;
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania z ofertą.
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na
elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/03/2020


