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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174010-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Pisz: Elektryczność
2020/S 073-174010
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pisz
Adres pocztowy: ul. Gustawa Gizewiusza 5
Miejscowość: Pisz
Kod NUTS: PL62
Kod pocztowy: 12-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Banach
E-mail: joanna.banach@pisz.home.pl
Tel.: +48 874241226
Faks: +48 874241238
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pisz.pl/bip
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.pisz.pl/bip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.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:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Pisz
Numer referencyjny: Org.271.12.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla gminy Pisz oraz jednostek
organizacyjnych gminy Pisz.
2. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 346 punktów odbioru energii dla zasilania
przepompowni, studni, obiektów turystycznych, szkół, świetlic, budynków biurowych i oświetlenia ulicznego.
Szczegółowy wykaz oraz charakterystyka punktów odbioru znajdują się w załączniku nr 3 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).

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: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Pisz, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla gminy Pisz oraz jednostek
organizacyjnych gminy Pisz.
2. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 346 punktów odbioru energii dla zasilania
przepompowni, studni, obiektów turystycznych, szkół, świetlic, budynków biurowych i oświetlenia ulicznego.
Szczegółowy wykaz oraz charakterystyka punktów odbioru znajdują się w załączniku nr 3 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).
3. Wykaz podmiotów biorących udział w postępowaniu (zwanych dalej „Odbiorcami Końcowymi”):
1) Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz;
2) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, ul. Tęczowa 2,
12-200 Pisz;
3) Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu, Plac Ignacego Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz;
4) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C,
12-200 Pisz;
5) Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu, ul. Mikołaja Kopernika 8, 12-200 Pisz;
6) Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu, ul. Dworcowa 2,
12-200 Pisz;
7) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu, ul. dr Władysława Klementowskiego 2, 12-200
Pisz;
8) Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach, Liski 22, 12-200 Pisz;
9) Szkoła Podstawowa w Hejdyku, Hejdyk 8, 12-220 Ruciane-Nida;
10) Szkoła Podstawowa im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kotle Dużym, Kocioł Duży 6, 12-200 Pisz;
11) Szkoła Podstawowa w Jeżach, Jeże 14, 12-200 Pisz;
12) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Trzonkach, Trzonki 29, 12-200 Pisz;
13) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 8,
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12-200 Pisz;
14) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Piszu, ul. Michała Wołodyjowskiego 2a, 12-200 Pisz;
15) Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Adama Mickiewicza 2, 12-200 Pisz;
16) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu, Plac Ignacego Daszyńskiego 7A, 12-200 Pisz;
17) Administrator Sp. z o.o. w Piszu, ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz;
18) Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu, ul. Gdańska 11,
12-200 Pisz;
19) Piski Dom Kultury w Piszu, Plac Ignacego Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz.
4. Zamówiona moc umowna dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej wynosi 4 733,30 kW, w
podziale na grupy taryfowe:
1) B23 – 340 kW w miesiącach I, II, III, IV, X, XI, XII, 156 kW w miesiącach V, VI, VII, VIII, IX i 485 kW;
2) C11 – 1 970,6 kW;
3) C12a – 283,2 kW;
4) C12b – 1 162,5 kW;
5) C21 – 289 kW;
6) G11 – 47 kW.
5. Szacowana ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie 1 miesiąca wynosi
478 028,00 kWh (478,028 MWh) w podziale na zużycie w następujących grupach taryfowych:
1) dla punktów odbioru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej B 23 szczyt przedpołudniowy – 34
792 kWh;
2) dla punktów odbioru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej B 23 szczyt popołudniowy – 44 276
kWh;
3) dla punktów odbioru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej B 23 pozostałe godziny doby – 172
656 kWh;
4) dla punktów odbioru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej C 11 –
74 909 kWh;
5) dla punktów odbioru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej C 12a strefa szczytowa – 7 313
kWh;
6) dla punktów odbioru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej C 12a strefa pozaszczytowa – 13
443 kWh;
7) dla punktów odbioru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej C 12b strefa dzienna – 37 205 kWh;
8) dla punktów odbioru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej C 12b strefa nocna – 75 239 kWh;
9) dla punktów odbioru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej C 21 – 17 635 kWh;
10) dla punktów odbioru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej G11 – 560 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: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewidywane kolejne zamówienie – II kwartał 2021 r.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria:
1) łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %;
2) termin płatności faktury za pobraną (sprzedaną) energię – 40 %.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której
mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

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:
W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca
powinien posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

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:
Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.

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: 15/05/2020
Czas lokalny: 10:00
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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: 15/05/2020
Czas lokalny: 10:20
Miejsce:
Urząd Miejski w Piszu, pok. nr 39, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.Otwarcie ofert jest jawne,
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
II kwartał 2021 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektronicznie, o których
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. poz.
2191 ze zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, zwanego dalej „platformą”, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług.
2. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie, umożliwiające odbiór i przesyłanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych
za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez
OpenPEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister Rozwoju z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5,
00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.
3. Globalny Numer Lokalizacyjny, który oznacza Zamawiającego w sensie formalno-prawnym –
5907699060009.
4. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40 000,00 PLN
(słownie: czterdzieści tysięcy).

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania 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.
5. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w
SIWZ, albo w terminie 15 dni od dnia przesłania – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;
2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej – w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec
postanowień SIWZ;
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku czynności innych niż
określone w pkt 1 i 2.
6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na
której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła
się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż
do czasu otwarcia rozprawy.
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10. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 6 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony
prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub
sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu na zasadach określonych w Dziale VI Rozdziale 3 ustawy Pzp.
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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2020
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