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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463805-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kętrzyn: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2019/S 191-463805
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 897520520
E-mail: umketrzyn@miastoketrzyn.pl
Faks: +48 897520531
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miastoketrzyn.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o.o.
ul. Budowlana 1
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 897525660
E-mail: komunalnik_ketrzyn@op.pl
Faks: +48 897525661
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.komunalnik.ketrzyn.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Komunalna Energetyka Cieplna Komec Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 10
Kętrzyn
11-400
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Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 897512989
E-mail: komec@poczta.onet.pl
Faks: +48 897513166
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.komec.ketrzyn.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Miejskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Poznańska 6
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 897514953
E-mail: mwik_kn@op.pl
Faks: +48 897514953
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mwik.ketrzyn.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Kętrzyńskie Centrum Kultury
ul. Gen. Sikorskiego 24A
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 897512553
E-mail: biuro@kck.ketrzyn.pl
Faks: +48 897512238
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kck.ketrzyn.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
pl. Zamkowy 1
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
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Tel.: +48 897523230
E-mail: zamek@biblioteka.ketrzyn.pl
Faks: +48 897523230
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.biblioteka.ketrzyn.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
pl. Zamkowy 1
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 897523282
E-mail: mwk@muzeum.ketrzyn.pl
Faks: +48 897522965
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.muzeum.ketrzyn.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
ul. Pocztowa 11
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 897512901
E-mail: mopsketrzyn@miastoketrzyn.pl
Faks: +48 897517411
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mopsketrzyn.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
ul. Kazimierza Wielkiego 12
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 897526207
E-mail: biuro@mosir-ketrzyn.pl
Faks: +48 897526207
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Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mosir-ketrzyn.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie
ul. Kopernika 12
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 897512309
E-mail: sekretariat@sp1ketrzyn.pl
Faks: +48 897512309
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jedynka.webity.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie
ul. Bydgoska 1
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 897524163
E-mail: sp3ketrzyn@wp.pl
Faks: +48 897524163
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: https://sp3ketrzyn.edupage.org/

I.1)

Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie
ul. Moniuszki 1
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 897512906
E-mail: ketrzyn.sp4@gmail.com
Faks: +48 897513763
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sp4ketrzyn.szkolnastrona.pl/
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I.1)

Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie
ul. Kazimierza Wielkiego 12
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 897518171
E-mail: sp5@pro.onet.pl
Faks: +48 897518171
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zsketrzyn.edupage.org/

I.1)

Nazwa i adresy
Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie
ul. Obrońców Westerplatte 16
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 897512466
E-mail: dyrektor@malinka.ketrzyn.pl
Faks: +48 897512466
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miastoketrzyn.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Żłobek Miejski w Kętrzynie
ul. Obrońców Westerplatte 16
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 897512466
E-mail: dyrektor@malinka.ketrzyn.pl
Faks: +48 897512466
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miastoketrzyn.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 76J
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Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 897510487
E-mail: sdsketrzyn@wp.pl
Faks: +48 897510487
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://sds.ketrzyn.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie
ul. Wierzbowa 2
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 895459998
E-mail: dyrektor@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: https://smerfowa-kraina.ketrzyn.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Żłobek Miejski nr 2 w Kętrzynie
ul. Wierzbowa 2
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 895459998
E-mail: dyrektor@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: https://smerfowa-kraina.ketrzyn.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Romualda Traugutta 27
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
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Tel.: +48 897522860
E-mail: biuro@tbs.ketrzyn.pl
Faks: +48 897522953
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tbs.ketrzyn.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Kętrzyn
11-400
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tokarzewski, Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
e-mail: p.tokarzewski@miastoketrzyn.pl, tel. +48 897520563
Tel.: +48 897520550
E-mail: w.litwinowicz@miastoketrzyn.pl
Faks: +48 897520531
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miastoketrzyn.pl

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
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
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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 dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek
organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn
Numer referencyjny: SO.271.11.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek
komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” w podziale na 2 części:
1) część I - dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego;
2) część II - dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów, lokali oraz urządzeń
technologicznych.
2. Przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa energii na potrzeby oświetlenia ulicznego dla Gminy
Miejskiej Kętrzyn w planowanej ilości energii 942 864 kWh.
3. Przedmiotem zamówienia w części II jest dostawa energii na potrzeby eksploatacji budynków i lokali
użytkowych, zasilania urządzeń technologicznych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji
kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w planowanej ilości około 7 715 522 kWh.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo
energetyczne (Dz.U.2019.755 t.j. z 2019) na potrzeby oświetlenia ulicznego dla Gminy Miejskiej Kętrzyn w
planowanej ilości energii 942 864 kWh do:
a) 46 punktów odbioru energii – zasilania oświetlenia ulicznego i parkowego, dla których płatnikiem faktur za
energię elektryczną jest Gmina Miejska Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, POLSKA;
2) moc umowna punktów poboru w I części zamówienia wynosi łącznie 350 kW;
3) w związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej
przedmiotem zamówienia, a wyżej wskazane wartości stanowią szacunkową ilość zużycia energii elektrycznej.
Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie przy zachowaniu
zaoferowanych cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy. Tym samym wskazane szacunkowe
zużycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej we
wskazanej wyżej ilości.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2020
Koniec: 31/01/2022
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów, lokali oraz urządzeń
technologicznych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia w części II jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo
energetyczne (Dz.U.2019.755 t.j. z 2019) na potrzeby eksploatacji budynków i lokali użytkowych, zasilania
urządzeń technologicznych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek
organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w planowanej ilości około 7 715 522 kWh, tj. do niżej wskazanej ilości
punktów odbioru energii (zwanych dalej „poe”):
a) 18 poe zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych (fontanny, toalety, iluminacja obiektów),
dla których płatnikiem faktur za energię elektr. jest Gmina Miejska Kętrzyn;
b) 1 poe zasilania budynku, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię jest
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn;
c) 6 poe zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię
jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o.;
d) 87 poe zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię
jest Komunalna Energetyka Cieplna „Komec” Sp. z o.o.;
e) 24 poe zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię
są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.;
f) 3 poe zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię
jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie;
g) 7 poe zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię
jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie;
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h) 3 poe zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię
jest Kętrzyńskie Centrum Kultury;
i) 2 poe zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię
jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie;
j) 3 poe zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię
jest Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie;
k) 4 poe zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię
jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie;
l) 2 poe zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię
jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie;
m) 2 poe zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię
jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie;
n) 2 poe zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię
jest Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie;
o) 1 poe zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię
jest Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” i Żłobek Miejski, przy ul. Obrońców Westerplatte 16 w
Kętrzynie;
p) 1 poe zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię
jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie;
q) 1 poe zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię
jest Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” i Żłobek Miejski nr 2 przy ul. Wierzbowej 2 w
Kętrzynie;
r) 16 poe - zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię
jest Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
2) moc umowna punktów poboru w II części wynosi łącznie 3 615 kW (moc umowna obniżona tj. 3 343 kW);
3) w związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej
przedmiotem zamówienia, a wyżej wskazane wartości stanowią szacunkową ilość zużycia energii elektrycznej.
cd. sekcja II.2.14)
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2020
Koniec: 31/01/2022
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
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Cd. sekcji II.2.4
Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie przy zachowaniu
zaoferowanych cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy. Tym samym wskazane szacunkowe
zużycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej we
wskazanej wyżej ilości.
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:
O udzielenie zamówienia w części I i II mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – tj. Wykonawca realizujący zamówienie zarówno w części I, jak i II
musi posiadać uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), tj.
aktualną (ważną) 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:
1. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej dla części I i części II
zawarte są w zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia określone są w istotnych postanowienia umowy stanowiących
załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 10.4.1997 r. Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019
r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843).
4. Dostarczana do Zamawiającego energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie
z zapisami ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) oraz rozporządzeniami
wykonawczymi do tej ustawy.

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
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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: 07/11/2019
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
Oferta musi zachować ważność do: 03/01/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
1) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 7.11.2019 r. o godz. 10:30.
2) Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska
Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, POLSKA, pok. 108.
3) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Jeśli oferta nie jest wycofana zostanie odszyfrowana. Jeżeli oferta została wycofana nie będzie możliwe jej
otwarcie.
Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia sesji otwarcia ofert w terminie późniejszym, w przypadku
awarii, niedostępności sieci, problemów technicznych stwierdzonych podczas otwarcia ofert, jednakże otwarcie
ofert winno nastąpić w dniu, w którym upływa termin 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:
Październik 2021
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia w części I i II mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – tj. Wykonawca realizujący zamówienie zarówno w części I, jak i II
musi posiadać uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755), tj. aktualną
(ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24
ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
3. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenia w jednolitym europejskim dokumencie
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zamówienia sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego
dalej „JEDZ”. Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, wyłącznie
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wspólnego
ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający musi otrzymać JEDZ każdego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców
występujących wspólnie sporządza JEDZ wyłącznie w postaci elektronicznej, pod rygorem nieważności oraz
opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp, od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
1) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt. 1-6,9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), tj.
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 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.
d) odpis z właściwego rejestru lub z 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 Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert). Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wzywania Wykonawcy do
przedłożenia ww. dokumentu, w sytuacji, gdy na podstawie informacji zawartych w ofercie danego Wykonawcy
jest w stanie samodzielnie uzyskać ww. dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu 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;
f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
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g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm);
h) aktualna (ważna) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia
10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 775 ze zm.);
2) W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP - dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w § 7 i 8 rozp. w sprawie rodzajów dokumentów.
5. Szczegółowe zasady (forma, moment złożenia, podmiot zobowiązany do złożenia) składania oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
zostały szczegółowo opisane w dokumentach zamówienia - SIWZ.
6. Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86
ust. 5 uPzp, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.
7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: dla części I w wysokości 5 000 PLN, dla części II - w wysokości 50
000 PLN, które należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 7.11.2019 r. do godz. 10:00.
8. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana podpisem
elektronicznym przez przedstawiciela Gwaranta. Wadium w postaci dokumentu elektronicznego musi być
przekazane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.
10. Zamawiający zastosuje w postępowaniu procedurę, o której mowa w art. 24 aa uPzp (tzw. procedura
odwrócona).
11. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123), tj.
a) miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
b) ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal;
c) poczty elektronicznej Zamawiającego: umketrzyn@miastoketrzyn.pl .
12. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzona (podpisana)
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
13. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: https://
miniportal.uzp.gov.pl - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.11.2019 r. do godz. 10:00.
14. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta w Kętrzynie (ePUAP): /280801/skrytka – jako dane
odbiorcy należy wpisać: Urząd Miejski w Kętrzynie 280801.
15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające
ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r.
(RODO). Dane te mogą dotyczyć Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego
pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada.
Klauzule dot. RODO zawarte są w SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. 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.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
Na czynności powtórzone lub dokonane wskutek uznania przez Zamawiającego zasadności informacji, nie
przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
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11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 2
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2019
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