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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318652-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Ełk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2020/S 130-318652
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Ełk
Adres pocztowy: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
Miejscowość: Ełk
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 19-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szorc, Sebastian Szabroński
E-mail: o-zp@um.elk.pl
Tel.: +48 877326277
Faks: +48 877326230
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Ełcki
Adres pocztowy: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
Miejscowość: Ełk
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 19-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szorc, Sebastian Szabroński
E-mail: o-zp@um.elk.pl
Tel.: +48 877326277
Faks: +48 877326230
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: „Miejski Zakład Komunikacji” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Łukasiewicza 6
Miejscowość: Ełk
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 19-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szorc, Sebastian Szabroński
E-mail: o-zp@um.elk.pl
Tel.: +48 877326277
Faks: +48 877326230
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 30
Miejscowość: Ełk
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 19-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szorc, Sebastian Szabroński
E-mail: o-zp@um.elk.pl
Tel.: +48 877326277
Faks: +48 877326230
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.elk.warmia.mazury.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.elk.warmia.mazury.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/

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:
Zakup energii elektrycznej dla placówek i instytucji Gminy Miasta Ełk, Powiatu Ełckiego, MZK Sp. z o.o. w Ełku
oraz 1 WSK z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku na 2021 i 2022 rok
Numer referencyjny: O-ZP.271.13.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
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09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla placówek i instytucji Gminy Miasta Ełk, Powiatu
Ełckiego, Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku oraz 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z
Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku, na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych,
zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, na 2021 r. i 2022 r..

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 343 636.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasto Ełk

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do:
— 7 punktów odbioru energii – dla zasilania budynków, lokali i obiektów użytkowych dla których płatnikami
faktur za energię elektryczną są następujące placówki i instytucje kultury Gminy Miasta Ełk, posiadające
osobowość prawną,
— 55 punktów odbioru energii – dla zasilania budynków, lokali i obiektów użytkowych dla których płatnikami
faktur za energię elektryczną są następujące placówki i instytucje Gminy Miasta Ełk,
— 111 punktów odbioru energii – zasilanie oświetlenia ulicznego, obiektów użytkowych (fontanny, sygnalizacja
świetlna, przepompownie, oświetlenie obiektów i kamery monitoringu), dla których płatnikiem faktur za energię
elektryczną jest Gmina Miasto Ełk,
— 21 punktów odbioru energii – dla zasilania budynków, lokali i obiektów użytkowych dla których płatnikami
faktur za energię elektryczną są następujące placówki i instytucje powiatu Ełckiego,
— 1 punkt odbioru – dla którego płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z
o. o. w Ełku,
— 3 punkty odbioru - dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z
Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku.
Zestawienie wszystkich punktów odbioru wraz z warunkami rozliczeń wyszczególniono w zał. nr 4 do SIWZ.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię od 1.1.2021 do 31.12.2022 wynosi 14 931 978 kWh, w tym energia
rozliczana:
1). C11 Strefa czasowa całodobowa 1 292 935 [kWh] (prognoza zużycia energii w 2021 r.) i 1 292 935 [kWh]
(prognoza zużycia energii w 2022 r.), łącznie za 2021 r. i 2022 r. 2 585 870 kWh;
2). C12a:
— strefa czasowa szczytowa 54 024 [kWh] (prognoza zużycia energii w 2021 r.) i 54 024 [kWh] (prognoza
zużycia energii w 2022 r.), łącznie za 2021 r. i 2022 r. 108 048 kWh,
— strefa czasowa pozaszczytowa 142 322 [kWh] (prognoza zużycia energii w 2021 r.) i 142 322 [kWh]
(prognoza zużycia energii w 2022 r.), łącznie za 2021 r. i 2022 r. 284 644 kWh;
3). C12b:
— strefa czasowa dzienna 947 745 [kWh] (prognoza zużycia energii w 2021 r.) i 947 745 [kWh] (prognoza
zużycia energii w 2022 r.), łącznie za 2021 r. i 2022 r. 1 895 490 kWh;
— strefa czasowa nocna 1 413 890 [kWh] (prognoza zużycia energii w 2021 r.) i 1 413 890 [kWh] (prognoza
zużycia energii w 2022 r.), łącznie za 2021 r. i 2022 r. 2 827 780 kWh;
4). C21 Strefa czasowa całodobowa 757 599 [kWh] (prognoza zużycia energii w 2021 r.) i 757 599 [kWh]
(prognoza zużycia energii w 2022 r.), łącznie za 2021 r. i 2022 r. 1 515 198 kWh;
5). C22b:
— strefa czasowa dzienna 950 912 [kWh] (prognoza zużycia energii w 2021 r.) i 950 912 [kWh] (prognoza
zużycia energii w 2022 r.), łącznie za 2021 r. i 2022 r. 1 901 824 kWh,
— strefa czasowa nocna 400 144 [kWh] (prognoza zużycia energii w 2021 r.) i 400 144 [kWh] (prognoza zużycia
energii w 2022 r.), łącznie za 2021 r. i 2022 r. 800 288 kWh;
6). C23:
— strefa czasowa szczytowa przedpołudniowa 406 733 [kWh] (Prognoza zużycia energii w 2021 r.) i 406 733
[kWh] (Prognoza zużycia energii w 2022 r.), łącznie za 2021 r. i 2022 r. 813 466 kWh,
— strefa czasowa szczytowa popołudniowa 195 834 [kWh] (Prognoza zużycia energii w 2021 r.) i 195 834
[kWh] (Prognoza zużycia energii w 2022 r.), łącznie za 2021 r. i 2022 r. 391 668 kWh.
Strefa czasowa pozostałe godziny doby 903 851 [kWh] (prognoza zużycia energii w 2021 r.) i 903 851 [kWh]
(prognoza zużycia energii w 2022 r.), łącznie za 2021 r. i 2022 r. 1 807 702 kWh;
Razem: – prognoza zużycia energii łącznie w 2021 r. i w 2022 r.: 14 931 978 [kWh].
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Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 4 671 kW.
(W związku z ograniczoną ilością znaków, więcej opisano w SIWZ).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 343 636.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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

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:
— Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunku: wykonawca musi posiadać koncesję na sprzedaż energii elektrycznej.
— Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych:
a). koncesje, 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.

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:
Należności wynikające z faktur VAT będą płatne przez zamawiającego comiesięcznie, w terminie do 30 dni
liczonych od dnia wystawienia faktury, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot
publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej, w terminie do 60 dni.
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Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 09:00

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: 30/09/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Urząd Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, sala konferencyjna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 Pzp.
1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – (JEDZ –
wzór załącznik nr 2 do SIWZ);
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
b) 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;
c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
Składanie dokumentów w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
— w pkt a) składa informację 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.
Dokumenty, o których mowa w pkt a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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 a), 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.
3. Inne wymagane dokumenty:
a) Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1 do SIWZ);
b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub
innych dokumentów rejestrowych;
c) wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do
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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.
4. Inf. dodatkowe związane ze składaniem oświadczeń i dokumentów opisano w SIWZ.
5. Przewidywane zmiany umowy opisano w SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy.
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 Prawo zamówień
publicznych
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.
4. 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 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
6. Wykonawca lub uczestnik konkursu 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 Prawo zamówień publicznych. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji
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zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
7. Na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. powtórzenia
czynności lub dokonania czynności zaniechanej w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji) nie
przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 w/w ustawy.
8. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie:
a) 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:
a) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia
środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020
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