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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Powiat Augustowski
PL 843
3 Maja 29
Augustów
16-300
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Kowalska
Tel.: +48 523456081
E-mail: powiat.augustowski@home.pl
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.augustowski.home.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Augustów
PL 843
Wojska Polskiego 51
Augustów
16-300
Polska
Osoba do kontaktów: jw
Tel.: +48 523456081
E-mail: powiat.augustowski@home.pl
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gmina-augustow.home.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Bargłów Kościelny
PL 843
Augustowska 47
Bargłów Kościelny
16-320
Polska
Osoba do kontaktów: jw
Tel.: +48 523456081
E-mail: powiat.augustowski@home.pl
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
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Główny adres: http://barglow.dt.pl/0/infopage.php?id=2
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Nowinka
PL 843
Nowinka 33
Nowinka
16-304
Polska
Osoba do kontaktów: jw
Tel.: +48 523456081
E-mail: powiat.augustowski@home.pl
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.nowinka.wrotapodlasia.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Sztabin
PL 843
Augustowska 53
Sztabin
16-310
Polska
Osoba do kontaktów: jw
Tel.: +48 523456081
E-mail: powiat.augustowski@home.pl
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.sztabin.ug.gov.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Lipsk
PL 843
Żłobikowskiego 4/2
Lipsk
16-315
Polska
Osoba do kontaktów: jw
Tel.: +48 523456081
E-mail: powiat.augustowski@home.pl
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.lipsk.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie
PL 843
Szpitalna 12
Augustów
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16-300
Polska
Osoba do kontaktów: jw
Tel.: +48 523456081
E-mail: powiat.augustowski@home.pl
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.spzoz.augustow.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.st.augustow.wrotapodlasia.pl/ogl_przet1.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Powiat Augustowski
3 Maja 29
Augustów
16-300
Polska
Osoba do kontaktów: jw
Tel.: +48 523456081
E-mail: powiat.augustowski@home.pl
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
Główny adres: www.augustowski.home.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:
Augustowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.
Numer referencyjny: OP.272.9.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2020r. do
368 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/-15%) 4.695,32 MWh, z tego:
1) Do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 3.505,40 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a
do SIWZ
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2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II zamówienia) – 1.189,92 MWh – szczegółowy wykaz PPE
stanowi Załącznik 1b do SIWZ.
Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać
od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej
energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania
zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Augustowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 161 szt.
Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.
Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/-15%) 3.505,40 MWh, z tego:
Strefa I 2.734,07 MWh
Strefa II 771,33 MWh
Strefa III 0,00 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii
elektrycznej.
Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. z zastrzeżeniem, że szczegóły
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru
opisano w Załączniku nr 1a kolumna „Okres dostaw”.

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: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 32.000,00 zł
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawartych zostanie 7 umów

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Augustowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 207 szt.
Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.
Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 15%) 1.189,92 MWh, z tego:
Strefa I 1.089,34 MWh
Strefa II 100,58 MWh
Strefa III 0,00 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii
elektrycznej.
Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. z zastrzeżeniem, że szczegóły
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru
opisano w Załączniku nr 1b kolumna „Okres dostaw”.

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: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2020
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
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 11.000,00 zł
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawartych zostanie 5 umów

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 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu (zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę który nie wykazał spełniania
warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; podlegającego wykluczeniu na
podstawie art.24 ust.1, ust.5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp.)
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone w Rozdziale V.1, V.2, V.3 SIWZ
W zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty szczegółowo opisane w
Rozdziale VII SIWZ.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 3 do SIWZ nalezy złożyć przed terminem
składania ofert w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail
powiat.augustowski@home.pl .

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie:
a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia
b) środków finansowych lub zdolności kredytowej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej wykonawca złoży
Część 1 zamówienia
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
1.000.000,00 zł oraz Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
posiadanie w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert środków
finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł
Część 2 zamówienia
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
300.000,00 zł oraz Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
posiadanie w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert środków
finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł
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Część 1 i 2 zamówienia
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
1.300.000,00 zł oraz Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
posiadanie w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert środków
finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł .
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób
należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw energii elektrycznej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Część 1 zamówienia
dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 2.000,00 MWh oraz dostaw energii
elektrycznej do co najmniej 150 punktów poboru
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane
(wykonywane)
Część 2 zamówienia
dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1.000,00 MWh oraz dostaw energii
elektrycznej do co najmniej 100 punktów poboru
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane
(wykonywane)
Część 1 i 2 zamówienia
dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3.000,00 MWh oraz dostaw energii
elektrycznej do co najmniej 250 punktów poboru
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane
(wykonywane).

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2020r. do
368 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/-15%) 4.695,32 MWh, z tego:
do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 3.505,40 MWh, dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II
zamówienia) - 1.189,92 MWh.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umów – dotyczy zarówno Części I jak i
Części II zamówienia.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wniesie:
Część I zamówienia: 7 (siedem) odrębnych zabezpieczeń należytego wykonania umowy dla każdej z umów i
dla każdego z zamawiających wymienionych w SIWZ
Część II zamówienia: 5 (pięć) odrębnych zabezpieczeń należytego wykonania umowy dla każdej z umów i dla
każdego z zamawiających wymienionych w SIWZ

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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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: tak

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: 18/10/2018
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: 16/12/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Augustowie
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów
pok. nr 18 (II piętro)

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:
2020 rok
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. W przypadku ubiegania się o udzielenie dwóch części zamówienia wadium należy wnieść na każdą z części
oddzielnie.
2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zastosowania art.24aa ustawy Pzp.
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: jest Starosta Augustowski, z siedzibą główną przy ul. 3
Maja 29, 16-300 Augustów.
4. JEDZ w wersji elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy przesłać drogą
elektroniczną na adres powiat.augustowski@home.pl przed terminem składania ofert.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.
2. 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 ustawy Pzp.
3. 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.
4. 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.
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 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.
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.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamowień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2018

