
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.krasnobrod.pl 

 

Krasnobród: Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiaj ącego 

oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał ącznikach nr 1 i 2 do 

SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietni a 1997 r. Prawo 

energetyczne. Gmina Krasnobród działa w imieniu wła snym oraz na 

podstawie podpisanego Porozumienia, w imieniu ni żej wymienionych 

jednostek: 1)Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie 22-440 

Krasnobród; ul. Sanatoryjna 34; 2)Sanatorium Rehabi litacyjne w 

Krasnobrodzie ul .Sanatoryjna 1; 22-440 Krasnobród  

Numer ogłoszenia: 123115 - 2012; data zamieszczenia : 04.06.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Krasnobród , ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, tel. 0-84 660 

7691, faks 0-84 660 7692. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zakup energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Gmina Krasnobród działa w imieniu 

własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia, w imieniu niżej wymienionych jednostek: 1)Dom 

Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie 22-440 Krasnobród; ul. Sanatoryjna 34; 2)Sanatorium 

Rehabilitacyjne w Krasnobrodzie ul .Sanatoryjna 1; 22-440 Krasnobród. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych 

wskazanych w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne. Gmina Krasnobród działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego 
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Porozumienia, w imieniu niżej wymienionych jednostek: 1)Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie 22-

440 Krasnobród; ul. Sanatoryjna 34; NIP 922-12-04-705 REGON 000 297 738 2)Sanatorium 

Rehabilitacyjne w Krasnobrodzie ul .Sanatoryjna 1; 22-440 Krasnobród. REGON: 000301428, NIP: 922-22-

94-797 Zamawiający przewiduje udzielenie niniejszego zamówienia z podziałem na części w rozumieniu 

art. 2 pkt. 6 pzp. Część 1 zamówienia - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku 

nr 1 do SIWZ - oświetlenie uliczne: 1)Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 

01.08.2012 r. do 31.12.2014 r. wynosi 609 780,58 kWh. (w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r. - 105 

134,58 kWh. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 252 323,00 kWh. W okresie od 01.01.2014 r. 

do 31.12.2014 r. - 252 323,00 kWh) 2)Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, 

stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 7.1.2), w szczególności Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z 

Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu 

Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej 

umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), 

reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach 

związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. Część 2 zamówienia - zakup energii 

elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ - pozostałe obiekty: 1)Szacunkowe 

zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2014 r. wynosi: -Taryfa Cxx: 1 

431 592,25 kWh (w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r. - 246 826,25 kWh. W okresie od 01.01.2013 

r. do 31.12.2013 r. - 592 383,00 kWh. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 592 383,00 kWh). -

Taryfa Gxx: 406 166,75 kWh (w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r. - 70 028,75 kWh. W okresie od 

01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 168 069,00 kWh. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 168 

069,00 kWh.). 2)Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu 

umowy (załącznik nr 7.2.2 i 7.3.2), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia 

wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy 

sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego 

wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania 

Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z 

zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2014. 
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - aktualnie obowiązującą 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; - zawartą obowiązującą umowę z lokalnym 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A., na podstawie której można 

prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do 

wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (część 1 

zamówienia) oraz w załączniku nr 2 do SIWZ (część 2 zamówienia); 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
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WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� koncesję, zezwolenie lub licencję  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli 

w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z PGE Dystrybucja S.A., Umożliwiającą sprzedaż energii 
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elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., zgodnie z załącznikiem nr 9 do 

SIWZ; 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1) Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów oraz wolumenu 

energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ, Zmiana nie może przekroczyć 15%. 2) z 

przyczyn formalno-prawnych zamawiajacy dopuszcza zmianę terminu rozpoczecia wykonnaia zamówienia 

z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonnaia zamówienia do 31.12.2014r. 3) cena jednostkowa netto 

(tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku 

ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.krasnobrod.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w 

Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  12.06.2012 

godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Krasnobrodzie Sekretariat - pokój nr 13 ul. 3 Maja 36 22-440 

Krasnobród. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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