
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Baborowie 

Numer ogłoszenia: 24331 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów, 
woj. opolskie, tel. 77 403 69 66, faks 77 403 69 66. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukbaborow.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby 
obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Baborowie. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 
obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Usług Komunalnych                             
w Baborowie. Szacunkowe zużycie energii w okresie obowiązywania umowy: 957,80 MWh. Ilość 
układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną: 73. 
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 
pkt 7 stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia dla poszczególnych obiektów. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium 
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Dysponowanie koncesja wynikającą z art. 32 ustawy Prawo energetyczne 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawcy ubiegający się o przedmiotowe zamówienie muszą wykazać spełnienie 

warunków postawionych przez Zamawiającego poprzez wykazanie sie doświadczeniem 
polegającym na wykonaniu bądź wykonywaniu w okresie 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co 
najmniej jednej dostawy obejmującą swoim zakresem dostawę energii elektrycznej. 
Zamawiający uzna, że niniejszy warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże 
wykonanie co najmniej jednej dostawy polegającej na dostawie energii elektrycznej o 
wolumenie przekraczającym 0,9 GWh. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia 
złożonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ 



 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia 
złożonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia 
złożonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                                
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 
1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                      
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału                                   
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                           
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej; 

 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 
Potwierdzenie, że dostawy energii zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 



1. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 
wydana przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki. 2. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej 
Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - załącznik nr 7 do 
SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia w zakresie: b) Zmiana miejsca dostawy, c) Zmiana ilości dostaw w związku                         
z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: zmiana ilości punktów poboru energii. d) 
Terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, (w 
szczególności gdy uzgodnienia w instytucjach opiniujących będą trwały dłużej niż jest to określone 
w przepisach) wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu 
energii w życie i trwać będzie dwanaście miesięcy. e) Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp 
technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów f) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od 
Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw, g) Zmiany 
osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot 
umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, h) 
Pozostałe zmiany: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, - 
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy z wyłączeniem 
zmiany wysokości wynagrodzenia, - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części 
przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 
udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 
planowanymi świadczeniami. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.zukbaborow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
www.zukbaborow.pl. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14.02.2014 godzina 09:45, miejsce: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 48 - 
120 Baborów - sekretariat I piętro. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,                             
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 
 

Prezes Zarządu Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie 

/-/ Tomasz Krupa 


