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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.biplelow.pl 

 

Lelów: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc 

publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy 

Lelów 

Numer ogłoszenia: 300144 - 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

GR.271.13.2015 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelów , ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, woj. śląskie, tel. 34 3550121, 

faks 34 355 00 49. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby 

oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Lelów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, miejsc publicznych i sygnalizacji usytuowanych w 

granicach administracyjnych Gminy Lelów. Zakup będzie się odbywał na podstawie umowy sprzedaży z 

Wykonawcą. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Tauron 

Dystrybucja SA. Dane szczegółowe: Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię 

elektryczną 43 Całkowita moc umowna [kW] 170 Grupa taryfowa wg OSD O 11 Szacunkowe zużycie w 

okresie obowiązywania umowy [MWh] 391,12 Wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi 

załącznik 1 do SIWZ.. 

II.1.5) 

http://www.biplelow.pl/
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  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

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: Zakończenie: 31.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia 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 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada lub będzie 

posiadał: - aktualną w okresie realizacji zamówienia koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki - podpisaną na okres realizacji zamówienia z Tauron Dystrybucja SA generalną 

umową dystrybucyjną - o oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 

do SIWZ 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie energii elektrycznej o wartości 

min. 100.000,00 zł brutto 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku 

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; 

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; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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 
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 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 

dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonane należycie 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w 

imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów, 

Ocena spełnienia warunki zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na postawie złożonych 

oświadczeń i dokumentów, Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku dokumentów, o których mowa w punkcie 6.7.b 

(pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie) Wykonawcy muszą dołączyć do oferty 

oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub posiadających 

pełnomocnictwo przedstawicieli wszystkich Wykonawców. Oferta musi być sporządzona według wzoru 

formularza oferty stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Oferta musi być napisana w języku polskim, na 

komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, na każdej 

stronie podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 

podpis (podpisy) musi być opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Wszelkie poprawki lub zmiany w 

tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich 

dokonania, Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały, 

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.2.2) 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia o 

wielkość związaną ze zmianą; gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.biplelow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelów, 

Szczekocińska 18, 42-235 Lelów. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 16.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lelów Szczekocińska 18 42-235 Lelów 

Sekretariat. otwarcie ofert dn. 16.11.2015 o godz. 12:30. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: nie dotyczy. 

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 
 

 
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 300144 - 
2015; data zamieszczenia: 06.11.2015 

 
 
 
 
 

Zatwierdzam: 
 

          Wójt Gminy Lelów 
                                                                                                            

Krzysztof Molenda 


