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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:465792-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Limanowa: Elektryczność
2019/S 192-465792
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Powiatu w Limanowej
491892854
ul. Józefa Marka 9
Limanowa
34-600
Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Smaga
Tel.: +48 183337872
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Faks: +48 183337880
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.limanowski.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Dom Pomocy Społecznej
ul. W. Witosa 24/26
Limanowa
34-600
Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Smaga
Tel.: +48 183337872
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Faks: +48 183337880
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.limanowski.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Dom Pomocy Społecznej
ul. Rakoczego 9
Mszana Dolna
34-730
Polska
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Osoba do kontaktów: Angelika Smaga
Tel.: +48 183337872
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Faks: +48 183337880
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.limanowski.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Dom Pomocy Społecznej
Szczyrzyc 182
Szczyrzyc
34-623
Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Smaga
Tel.: +48 183337872
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Faks: +48 183337880
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.limanowski.pl

I.1)

Nazwa i adresy
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana
ul. Orkana 1
Limanowa
34-600
Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Smaga
Tel.: +48 183337872
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Faks: +48 183337880
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.limanowski.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
ul. J. Piłsudskiego 81
Limanowa
34-600
Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Smaga
Tel.: +48 183337872
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Faks: +48 183337880
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
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Główny adres: www.powiat.limanowski.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
ul. Zygmunta Augusta 8
Limanowa
34-600
Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Smaga
Tel.: +48 183337872
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Faks: +48 183337880
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.limanowski.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Zespół Placówek Oświatowych
ul. Zygmunta Augusta 8
Limanowa
34-600
Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Smaga
Tel.: +48 183337872
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Faks: +48 183337880
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.limanowski.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej
Tymbark 349
Tymbark
34-640
Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Smaga
Tel.: +48 183337872
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Faks: +48 183337880
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.limanowski.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
Dobra 364
Dobra
34-642
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Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Smaga
Tel.: +48 183337872
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Faks: +48 183337880
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.limanowski.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
ul. Starowiejska 4
Mszana Dolna
34-730
Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Smaga
Tel.: +48 183337872
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Faks: +48 183337880
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.limanowski.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka
ul. Józefa Marka 2
Mszana Dolna
34-730
Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Smaga
Tel.: +48 183337872
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Faks: +48 183337880
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.limanowski.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Dom Wczasów Dziecięcych
Poręba Wielka 205
Niedźwiedź
34-735
Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Smaga
Tel.: +48 183337872
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Faks: +48 183337880
Kod NUTS: PL218
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Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.limanowski.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. M. B. Bolesnej 43
Limanowa
34-600
Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Smaga
Tel.: +48 183337872
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Faks: +48 183337880
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.limanowski.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Józefa Marka 9
Limanowa
34-600
Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Smaga
Tel.: +48 183337872
E-mail: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Faks: +48 183337880
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.limanowski.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://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=178
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:
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„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej i jednostek organizacyjnych
Powiatu Limanowskiego”
Numer referencyjny: BZ.272.33.2019
II.1.2)

Główny kod CPV
09310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 5 783 360 kWh
na potrzeby następujących obiektów:
1. Starostwo Powiatowe w Limanowej (10 budynków),
2. Dom Pomocy Społecznej w Limanowej,
3. Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej,
4. Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu,
5. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej,
6. Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej,
7. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej,
8. Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej,
9. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku,
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Dobrej,
11. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej,
12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej,
13. Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej,
14. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
15. Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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
09300000
09000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Limanowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym planowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24
miesięcy, dotychczasowa moc umowna, grupa taryfowa dla poszczególnych obiektów stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ pn. Zestawienie jednostek i punktów poboru dla zadania pn.:,,Dostawa energii elektrycznej na potrzeby
Starostwa Powiatowego w Limanowej i jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego".
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Zamawiający informuje, iż w jednostkach (obiektach)/punktach poboru wymienionych w pkt 3.1 SIWZ zostały
zamontowane panele fotowoltaiczne, gdzie wyprodukowana energia będzie wykorzystana na potrzeby własne.
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ma charakter
orientacyjny służący do przygotowania oferty i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, nie stanowi on
jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Ewentualna
zmiana zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za
faktycznie zużytą ilość energii wg cen podanych w ofercie. Pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii
elektrycznej odbywać się będzie za pomocą układów pomiarowo-rozliczeniowych będących własnością
Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej „OSD”.
Zamawiający zastrzega, że ilość punktów poboru energii w okresie realizacji zamówienia może ulec zmianie
(zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu) w szczególności w przypadku wybudowania, powstania, przejęcia,
nabycia, zbycia, połączenia, likwidacji, rozwiązania obiektów lub zawarcia umowy kompleksowej na dostawę i
dystrybucję energii elektrycznej dla określonej jednostki organizacyjnej lub punktu poboru w celu bilansowania
energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z 10.4.1997 r. Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie
obowiązujących przepisach prawnych.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić parametry jakościowe energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również dopełnienie wszelkich formalności i uzgodnień z
dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej, by zachować płynność w dostawie energii i nie powodować
przerw w dopływie prądu, w tym związanych ze zmianą sprzedawcy. Zamawiający do dnia podpisania umów
przekaże stosowne pełnomocnictwo do złożenia w imieniu Zamawiającego zgłoszeń umowy sprzedaży oraz
wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.
Wszystkie czynności Wykonawca podejmie bez zbędnej zwłoki, umożliwiając rozpoczęcie dostawy energii
elektrycznej w terminie określonym w pkt 5 SIWZ, mając na względzie konieczność przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy przy uwzględnianiu procesu zgłaszania reklamacji w przypadku wystąpienia negatywnych
weryfikacji zgłoszenia.
Ponadto Zamawiający udostępni wszelkie brakujące dane do uzupełnienia ww. dokumentów.
Obecnie Zamawiający posiada umowy (generalną i umowy szczegółowe) na dostawę energii elektrycznej
zawarte z Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. na czas określony od dnia 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. (przez okres 12
miesięcy) oraz umowę na usługę dystrybucji zawartą z Tauron Dystrybucja S.A.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia,
za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w
działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
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: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy
złotych 00/100).
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

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:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) lub
dokument potwierdzający, 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.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) lub dokument potwierdzający, 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
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24
ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy
przedłożyć:
a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;
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c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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.
Chyba, że Wykonawca wskaże w pkt 17 Formularza oferty dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej
pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, wówczas Zamawiający
pobierze go samodzielnie z tej bazy danych (np. https://ems.ms.gov.pl/ lub https://prod.ceidg.gov.pl/);
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;
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 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
4. Wymagane dokumenty dla podmiotów zagranicznych zostały określone w pkt 8.5 ppkt 3 SIWZ.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2,
4 i 8 ustawy Pzp, o których mowa w pkt 7 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6 SIWZ.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
lub wykonuje co najmniej 2 dostawy energii elektrycznej o wartości każdej z dostaw, nie mniejszej niż 500
000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy zł brutto). Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną
wartość wykonanych lub wykonywanych dostaw energii w ramach jednej umowy. Przez jedną dostawę
Zamawiający rozumie sumę dostaw energii elektrycznej w ramach jednej umowy.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 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
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wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dotyczy pkt III. 2.2) Warunki realizacji umowy:
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy szczegółowej w całości lub w odniesieniu do
określonego punktu poboru energii elektrycznej – dotyczy wszystkich umów szczegółowych.
6. W oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje katalog zmian na które może wyrazić
zgodę, co nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zamawiający przewiduje
możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w pkt VI załącznika nr 5 – Istotne postanowienia
umowy, część zatytułowana Zmiana postanowień umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
wartości umowy generalnej.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w
art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Wykonawca zawrze umowę generalną i umowy szczegółowe z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi
i z każdą z tych jednostek będzie rozliczał się oddzielnie za wykonanie umowy.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie po przekazaniu powiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy generalnej oraz projektu
umowy szczegółowej z jednostkami, przygotowane indywidualnie dla Zamawiającego, pozbawione zapisów
przeznaczonych dla odbiorców indywidualnych. Projekty umów muszą być zgodne z treścią SIWZ i treścią
złożonej oferty oraz ustawą Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Pozostałe zapisy
nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
4. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ –
Istotne postanowienia umowy.

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

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: 05/11/2019
Czas lokalny: 09:00
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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: 05/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. Józefa Marka 9,
34-600 Limanowa, sala nr 204, II piętro, budynek B, POLSKA.
2. 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:
3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Do oferty, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na
formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ), którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zostanie sporządzone zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. Oświadczenie
w formie JEDZ (sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12 SIWZ.
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 JEDZ dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów, zgodnie z zasadami określonymi w
pkt 12 SIWZ.
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.5 ppkt 2 SIWZ oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt
8.5 ppkt 1 SIWZ odpowiednio do udostępnianych zasobów.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
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przedstawiając w tym celu wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony JEDZ o którym mowa
w pkt 8.2 SIWZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12 SIWZ.
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.
6. Wykonawca, bez wezwania Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokonana oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. 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 oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Termin związania ofertą do dnia 3.1.2020 r. oznacza termin związania ofertą 60 dni zgodnie z pkt 14.1 SIWZ.
10. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza dynamicznego systemu zakupów.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Izby
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: 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, 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 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 Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
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4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, 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 w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. 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.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z
jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2019
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