
Węgliniec: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy i M iasta 

Węgliniec  

Numer ogłoszenia: 347087 - 2010; data zamieszczenia : 03.12.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, 

tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wegliniec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa energii elektrycznej dla Gminy 

i Miasta Węgliniec. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Węgliniec. 2. Zakres zamówienia 

obejmuje sprzedaŜ energii elektrycznej do: a) 55 punktów odbioru energii dla zasilania oświetlenia 

ulicznego, domów przedpogrzebowych i budynku Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, dla których 

płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gmina Węgliniec; b) 2 punktów odbioru energii dla 

zasilania budynku szkoły i budynku świetlicy, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną 

jest Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie c) 3 punktów odbioru energii dla zasilania budynku 

szkoły, budynku sali gimnastycznej oraz boisk sportowych ORLIKI, dla których płatnikiem faktur za 

energię elektryczną jest Szkoła Podstawowa w Ruszowie; d) 2 punktów odbioru energii dla 

zasilania budynku szkoły, budynku świetlicy, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną 

jest Szkoła Podstawowa w Węglińcu; e) 1 punkt odbioru energii dla zasilania budynku szkoły, dla 

których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Szkoła Podstawowa w Starym Węglińcu; f) 1 

punkt odbioru energii dla zasilania budynku Gimnazjum, dla którego płatnikiem faktur za energię 



elektryczną jest Gimnazjum w Ruszowie; g) 1 punkt odbioru energii dla zasilania budynku 

Gimnazjum, dla którego płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gimnazjum w Węglińcu; h) 1 

punkt odbioru energii dla zasilania budynku przedszkola, dla którego płatnikiem faktur za energię 

elektryczną jest Przedszkole Miejskie w Węglińcu; i) 2 punktów odbioru energii dla zasilania 

budynku Domu Kultury w Ruszowie, Domu Kultury w Zielonce, dla którego płatnikiem faktur za 

energię elektryczną jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu; j) 1 punkt odbioru energii dla 

zasilania budynku Świetlicy Środowiskowej w Piasecznej dla którego płatnikiem faktur za energię 

elektryczną jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu 3. Zestawienie punktów 

odbioru wraz z warunkami rozliczeń wyszczególniono w złączniku nr 1 do siwz. 4. Usługi dystrybucji 

będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z EnergiaPro S.A. 5. Wykonawca 

zobowiązuje się do złoŜenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w imieniu 

Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaŜ energii elektrycznej. 6. Planowana 

wysokość zuŜycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla poszczególnych punktów 

poboru określonych w załączniku nr 1 wynosi ok. 620 MWh. W tym energia rozliczana 

a)całodobowo w grupie C11 - ok. 102 MWh b)w grupie szczytowej C12a - 25MWh c)w grupie 

pozaszczytowej C 12a - 32 MWh d)w grupie dziennej C12b - 146 MWh e)w grupie nocnej C12b- 

MWh 7. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zuŜycia nie będzie skutkował 

dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zuŜytą ilość energii wg 

cen określonych w dokumentacji przetargowej. 8. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce 

dostarczenia energii elektrycznej określane jest kaŜdorazowo w umowie o świadczenie usług 

dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. 9. Wykonawca zobowiązuje się równieŜ do 

pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej 

sprzedanej w ramach umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii 

zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zuŜycia o mocy umownej 

określonej w złączniku nr 1 do siwz. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są 

w cenie energii elektrycznej Zamawiający oświadcza, Ŝe wszystkie prawa i obowiązki związane z 

bilansowaniem handlowym z umowy, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą 

na Wykonawcę. 10. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zuŜywana będzie na 

potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, Ŝe Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem 

energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. Standardy jakości obsługi klienta 

zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne. W przypadku niedotrzymania jakościowych 

standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek 

określonych w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 



(Dz.U. Nr 128, poz. 895 z późn. zm.) lub w kaŜdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym 

jakościowych standardów obsługi. 11. Ilość układów pomiarowych rozliczających zuŜytą energię 

elektryczną - 69 12. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa 

z uwagi na specyficzny przedmiot zamówienia, jakim jest zakup energii. 13. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 14.Ustala się następujące warunki płatności. 

14.1.Wartość umowy nie moŜe zostać podwyŜszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. 

Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy 14.2. 

Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.31.00.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• koncesję, zezwolenie lub licencję  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

•  

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

a) zmiany danych adresowych i teleadresowych dotyczących stron umowy, b) zmiany szacowanego 

zuŜycia, zgodnie z postanowieniami §2 ust.3 niniejszej umowy. c) zaprzestania zakupu energii 

elektrycznej dla punktów poboru, zgodnie z postanowieniami §7 ust. 4 i 5 niniejszej umowy. d) 

wprowadzenie zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług. Zmiana 



cen wynikająca ze zmiany podatku VAT winna zostać poprzedzona aneksem do niniejszej umowy 

na podstawie wskazanej przez Wykonawcę podstawy prawnej. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.wegliniec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy i 

Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

13.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec 

Sekretariat - pokój nr 21. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


