
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KROŚNICE I JEJ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krośnice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934704

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Krośnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-320

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 71 38 46 000

1.5.8.) Numer faksu: +48 71 3846 015

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.krosnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.krosnice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: New Power Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9522087335

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: ul. Chełmżyńska 180A

1.11.4.) Miejscowość: Warszawa

1.11.5.) Kod pocztowy: 04-464

1.11.6.) Województwo: mazowieckie
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1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.11.9.) Numer telefonu: 22 423 39 93

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: j.szepietowska@newpower.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.newpower.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KROŚNICE I JEJ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da56818c-8d59-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022962/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-25 13:15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003089/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KROŚNICE I JEJ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.krosnice.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
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3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
wszczególności składanie oświadczeń, wniosków , zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywasię elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji”dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.Wymagania techniczne i
organizacyjnewysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeńoraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z systemuminiPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej(ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanyc

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGPOŚiI.271.8.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów wskazanych
w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,
Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.Gmina
Krośnice i jej jednostki organizacyjne zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KROŚNICE I JEJ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez Gminę i jej
jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ. Obowiązkiem wybranego
Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed
właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem
zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma
stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 4.1 do SWZ). Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na
podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w
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imieniu:• Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej• Szkoły
Podstawowej im. Piastów Śląskich w Bukowicach• Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach•
Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w Krośnicach• Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w KrośnicachZamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w
załączniku nr 1 do SWZ:1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od
01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 899 407,00 kWh.2) Szacunkowa wartość zamówienia w
okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 323 786,52 zł.3) Wykonanie czynności
wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy (zał. nr 4.1 do SWZ),
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. Zamawiający
informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Szczegółowe informacje
zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych
środków dowodowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła
energii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy winni spełnić warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada aktualnie obowiązującą
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia 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; Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
przedłoży skan wyżej wymienionego dokumentu b) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż co najmniej
450 000 kWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 6 do SWZ, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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 wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej.Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencjiW przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi
złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 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.wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz których
prowadzona była sprzedaż co najmniej 450 000 kWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 6 do SWZ, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
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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 wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dział V SWZ zawiera warunki udziału w postępowaniu. Dział VI SWZ
zawierapodstawywykluczenia. Dział VII SWZ zawiera informację o podmiotowych
środkachdowodowych. Dział XI SWZ zawiera opis sposobu przygotowania ofert

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
składa każdy z Wykonawców oddzielnie.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:a)
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania;b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów;c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć
formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia w zakresie
wskazanym w załącznikach nr 3 do SWZ 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 (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie
dokonywana łącznie przy czym koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną winien posiadać każdy z Wykonawców) oraz brak podstaw
wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej. Dopuszczalność zmiany
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umowy zawarto w paragrafie 11 Projektu Umowy sprzedaży energii elektrycznej zał. nr 4 do
SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego
przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-08
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