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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441335-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecinek: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2017/S 212-441335

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Szczecinek
pl. Wolności 13
Osoba do kontaktów: Anna Mista
78-400 Szczecinek
Polska
Tel.:  +48 943714127
E-mail: urzad@um.szczecinek.pl 
Faks:  +48 943740254
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szczecinek.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
6730005970
ul. Armii Krajowej 81
78-400 Szczecinek
Polska
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
6731021008
ul. Cieślaka 6C
78-400 Szczecinek
Polska
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
6731279161

mailto:urzad@um.szczecinek.pl
http://www.szczecinek.pl
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ul. Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek
Polska
AQUA – TUR Sp. z o.o.
6731721941
ul. Szczecińska 2
78-400 Szczecinek
Polska
Komunikacja Miejska Sp. z o.o.
6730006001
ul. Cieślaka 4
78-400 Szczecinek
Polska
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
6731597062
ul. Cieślaka 6b
78-400 Szczecinek
Polska
Powiat Szczecinecki
6731630032
ul. Warcisława IV 16
78-400 Szczecinek
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Szczecinek i jego jednostek oraz jednostek Powiatu Szczecineckiego w
okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto
Szczecinek.
Kod NUTS PL426

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Miasta Szczecinek i jego jednostek oraz dla
jednostek Powiatu Szczecineckiego w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. w sumarycznej szacunkowej
ilości 13 369 172 kWh oraz w rozbiciu na taryfy:
a) w taryfie R jednostrefowej – 3 840 kWh,
b) w taryfie G11 jednostrefowej – 627 087 kWh,
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c) w taryfie G12 w strefie dziennej – 26 292 kWh,
d) w taryfie G12 w strefie nocnej – 17 529 kWh,
e) w taryfie G12W w strefie dziennej – 542 400 kWh,
f) w taryfie G12W w strefie nocnej – 446 748 kWh,
g) w taryfie C11 jednostrefowej – 2 785 665 kWh,
h) w taryfie C12B w strefie dziennej – 769 032 kWh,
i) w taryfie C12B w strefie nocnej – 1 397 634 kWh,
j) w taryfie C12W w strefie dziennej – 70 940 kWh,
k) w taryfie C12W w strefie nocnej – 201 322 kWh,
l) w taryfie C12A w strefie szczytowej – 431 184 kWh,
m) w taryfie C12A w strefie pozaszczytowej – 1 118 594 kWh,
n) w taryfie C21 jednostrefowej – 372 900 kWh,
o) w taryfie C22B w strefie dziennej – 765 774 kWh,
p) w taryfie C22B w strefie nocnej – 500 038 kWh,
q) w taryfie C22A w strefie szczytowej – 118 329 kWh,
r) w taryfie C22A w strefie pozaszczytowej – 238 678 kWh,
s) w taryfie B21 jednostrefowej – 35 000 kWh,
t) w taryfie B23 w strefie szczytowej przedpołudniowej – 503 712 kWh,
u) w taryfie B23 w strefie szczytowej popołudniowej – 419 192 kWh,
v) w taryfie B23 w pozostałych godzinach doby – 1 977 282 kWh.
w następującym zakresie:
1.1 Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Szczecinek i jego jednostek w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019
r. w sumarycznej szacunkowej ilości 10 551 802 kWh oraz w rozbiciu na taryfy:
a) w taryfie R jednostrefowej – 3 840 kWh,
b) w taryfie G11 jednostrefowej – 49 061 kWh,
c) w taryfie G12 w strefie dziennej – 26 292 kWh,
d) w taryfie G12 w strefie nocnej – 17 529 kWh,
e) w taryfie C11 jednostrefowej – 1 729 251 kWh,
f) w taryfie C12B w strefie dziennej – 754 142 kWh,
g) w taryfie C12B w strefie nocnej – 1 369 018 kWh,
h) w taryfie C12W w strefie dziennej – 70 940 kWh,
i) w taryfie C12W w strefie nocnej – 201 322 kWh,
j) w taryfie C12A w strefie szczytowej – 420 391 kWh,
k) w taryfie C12A w strefie pozaszczytowej – 1 092 411 kWh,
l) w taryfie C21 jednostrefowej – 259 600 kWh,
m) w taryfie C22B w strefie dziennej – 765 774 kWh,
n) w taryfie C22B w strefie nocnej – 500 038 kWh,
o) w taryfie C22A w strefie szczytowej – 118 329 kWh,
p) w taryfie C22A w strefie pozaszczytowej – 238 678 kWh,
q) w taryfie B21 jednostrefowej – 35 000 kWh,
r) w taryfie B23 w strefie szczytowej przedpołudniowej – 503 712 kWh,
s) w taryfie B23 w strefie szczytowej popołudniowej – 419 192 kWh,
t) w taryfie B23 w pozostałych godzinach doby – 1 977 282 kWh.
Zestawienie Nabywców i Płatników/Odbiorców Miasta Szczecinek i jego jednostek zawiera Załącznik Nr 1 do
niniejszej SIWZ.
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Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej PPE Miasta Szczecinek i jego jednostek zawierają
Załączniki Nr 1.1, Nr 1.2, Nr 1.3, Nr 1.4, Nr 1.5, Nr 1.6, Nr 1.7, Nr 1.8, Nr 1.9, Nr 1.10, Nr 1.11.
1.2 Dostawa energii elektrycznej dla jednostek Powiatu Szczecineckiego w okresie od 1.1.2018 r. do
31.12.2019 r. w sumarycznej szacunkowej ilości 2 817 370 kWh oraz taryfie rozbiciu na taryfy:
a) w taryfie G11 jednostrefowej – 578 026 kWh,
b) w taryfie G12W w strefie dziennej – 542 400 kWh,
c) w taryfie G12W w strefie nocnej – 446 748 kWh,
d) w taryfie C11 jednostrefowej – 1 056 414 kWh,
e) w taryfie C12B w strefie dziennej – 14 890 kWh,
f) w taryfie C12B w strefie nocnej – 28 616 kWh,
g) w taryfie C12A w strefie szczytowej – 10 793 kWh,
h) w taryfie C12A w strefie pozaszczytowej – 26 183 kWh,
i) w taryfie C21 jednostrefowej – 113 300 kWh.
Zestawienie Nabywców i Płatników/Odbiorców jednostek Powiatu Szczecineckiego oraz szczegółowy wykaz
punktów poboru energii elektrycznej PPE zawiera Załączniku nr 1A do niniejszej umowy.
1.3 Zamówienie nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem,
opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres umów o świadczenie usług dystrybucji, zawartych
przez Miasto Szczecinek i jego jednostki oraz jednostki Powiatu Szczecineckiego z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD), jakim jest Energa-Operator S.A.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09300000, 09310000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Miasta Szczecinek i jego jednostek oraz dla
jednostek Powiatu Szczecineckiego w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. w sumarycznej szacunkowej
ilości 13 369 172 kWh oraz w rozbiciu na taryfy:
a) w taryfie R jednostrefowej – 3 840 kWh,
b) w taryfie G11 jednostrefowej – 627 087 kWh,
c) w taryfie G12 w strefie dziennej – 26 292 kWh,
d) w taryfie G12 w strefie nocnej – 17 529 kWh,
e) w taryfie G12W w strefie dziennej – 542 400 kWh,
f) w taryfie G12W w strefie nocnej – 446 748 kWh,
g) w taryfie C11 jednostrefowej – 2 785 665 kWh,
h) w taryfie C12B w strefie dziennej – 769 032 kWh,
i) w taryfie C12B w strefie nocnej – 1 397 634 kWh,
j) w taryfie C12W w strefie dziennej – 70 940 kWh,
k) w taryfie C12W w strefie nocnej – 201 322 kWh,
l) w taryfie C12A w strefie szczytowej – 431 184 kWh,
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m) w taryfie C12A w strefie pozaszczytowej – 1 118 594 kWh,
n) w taryfie C21 jednostrefowej – 372 900 kWh,
o) w taryfie C22B w strefie dziennej – 765 774 kWh,
p) w taryfie C22B w strefie nocnej – 500 038 kWh,
q) w taryfie C22A w strefie szczytowej – 118 329 kWh,
r) w taryfie C22A w strefie pozaszczytowej – 238 678 kWh,
s) w taryfie B21 jednostrefowej – 35 000 kWh,
t) w taryfie B23 w strefie szczytowej przedpołudniowej – 503 712 kWh,
u) w taryfie B23 w strefie szczytowej popołudniowej – 419 192 kWh,
v) w taryfie B23 w pozostałych godzinach doby – 1 977 282 kWh.
w następującym zakresie:
1.1 Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Szczecinek i jego jednostek w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019
r. w sumarycznej szacunkowej ilości 10 551 802 kWh oraz w rozbiciu na taryfy:
a) w taryfie R jednostrefowej – 3 840 kWh,
b) w taryfie G11 jednostrefowej – 49 061 kWh,
c) w taryfie G12 w strefie dziennej – 26 292 kWh,
d) w taryfie G12 w strefie nocnej – 17 529 kWh,
e) w taryfie C11 jednostrefowej – 1 729 251 kWh,
f) w taryfie C12B w strefie dziennej – 754 142 kWh,
g) w taryfie C12B w strefie nocnej – 1 369 018 kWh,
h) w taryfie C12W w strefie dziennej – 70 940 kWh,
i) w taryfie C12W w strefie nocnej – 201 322 kWh,
j) w taryfie C12A w strefie szczytowej – 420 391 kWh,
k) w taryfie C12A w strefie pozaszczytowej – 1 092 411 kWh,
l) w taryfie C21 jednostrefowej – 259 600 kWh,
m) w taryfie C22B w strefie dziennej – 765 774 kWh,
n) w taryfie C22B w strefie nocnej – 500 038 kWh,
o) w taryfie C22A w strefie szczytowej – 118 329 kWh,
p) w taryfie C22A w strefie pozaszczytowej – 238 678 kWh,
q) w taryfie B21 jednostrefowej – 35 000 kWh,
r) w taryfie B23 w strefie szczytowej przedpołudniowej – 503 712 kWh,
s) w taryfie B23 w strefie szczytowej popołudniowej – 419 192 kWh,
t) w taryfie B23 w pozostałych godzinach doby – 1 977 282 kWh.
Zestawienie Nabywców i Płatników/Odbiorców Miasta Szczecinek i jego jednostek zawiera Załącznik Nr 1 do
niniejszej SIWZ.
Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej PPE Miasta Szczecinek i jego jednostek zawierają
Załączniki Nr 1.1, Nr 1.2, Nr 1.3, Nr 1.4, Nr 1.5, Nr 1.6, Nr 1.7, Nr 1.8, Nr 1.9, Nr 1.10, Nr 1.11.
1.2 Dostawa energii elektrycznej dla jednostek Powiatu Szczecineckiego w okresie od 1.1.2018 r. do
31.12.2019 r. w sumarycznej szacunkowej ilości 2 817 370 kWh oraz taryfie rozbiciu na taryfy:
a) w taryfie G11 jednostrefowej – 578 026 kWh,
b) w taryfie G12W w strefie dziennej – 542 400 kWh,
c) w taryfie G12W w strefie nocnej – 446 748 kWh,
d) w taryfie C11 jednostrefowej – 1 056 414 kWh,
e) w taryfie C12B w strefie dziennej – 14 890 kWh,
f) w taryfie C12B w strefie nocnej – 28 616 kWh,
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g) w taryfie C12A w strefie szczytowej – 10 793 kWh,
h) w taryfie C12A w strefie pozaszczytowej – 26 183 kWh,
i) w taryfie C21 jednostrefowej – 113 300 kWh.
Zestawienie Nabywców i Płatników/Odbiorców jednostek Powiatu Szczecineckiego oraz szczegółowy wykaz
punktów poboru energii elektrycznej PPE zawiera Załączniku nr 1A do niniejszej umowy.
1.3 Zamówienie nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem,
opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres umów o świadczenie usług dystrybucji, zawartych
przez Miasto Szczecinek i jego jednostki oraz jednostki Powiatu Szczecineckiego z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD), jakim jest Energa-Operator S.A.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 72 000 PLN.
Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert tj. 12.12.2017 r., godz. 10:00.
Zasady wnoszenia wadium zostały określone w SIWZ.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia /konsorcjum, spółka cywilna/ wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie kontakty, korespondencja,
oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum, a zamawiającym będą się odbywać za
pośrednictwem pełnomocnika.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
— Posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia
10.4.1997 r. Prawo energetyczne /Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm./.
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1. Do oferty wykonawca dołącza aktualny na dzień składania ofert formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ stanowiący Załącznik nr 2
do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu składa także formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dotyczące tych
podmiotów.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda:
1. posiadanie koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.-Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
z 2017 r. poz.1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r.-Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.).
2. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
2. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
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odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności
6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
8. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w sekcji VII:
1/ w zakresie pkt. 4.4 – składa informacje 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, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2/ w zakresie pkt. 4.5-4.7 – 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, wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
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 pkt. 1 i 2, 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.
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W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji VII 4.4,
składa dokument, o którym mowa w pkt 1,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 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. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
a/ zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b/ sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c/ zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
d/ czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w sekcji VII.4.4 – 4.10.
Pozostałe oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ);
2. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy,
w przypadku ustanowienia pełnomocnika;
3. Oryginał dokumentu wniesienia wadium lub kopia przelewu bankowego;
4. Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania
przez wykonawcę firm podwykonawców.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie dostarczonych oświadczeń lub
dokumentów wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:
1. Posiadanie opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.
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W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda
1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego;
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie dostarczonych oświadczeń lub
dokumentów wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1.Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert min. 2 dostaw,
polegających na dostawie energii elektrycznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto każda
za okres maksymalnie kolejno następujących po sobie 12 miesiącach, poświadczonej, że dostawy zostały
wykonane należycie.
Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia,
zamawiający zastrzega, że warunek ten nie podlega sumowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej Zmawiający żąda:
1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
— w zakresie dostaw energii elektrycznej – min. 2 dostaw o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN
brutto każda za okres maksymalnie kolejno następujących po sobie 12 miesięcy (wykaz zgodnie z Załącznikiem
nr 3 do SIWZ);
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie dostarczonych oświadczeń lub
dokumentów wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
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IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
K.7021.10.62.2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.12.2017 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 9.2.2018

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 12.12.2017 - 11:00
Miejscowość:
Szczecinek
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2019.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót
budowlanych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2) Składanie odwołań
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.11.2017


