
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Starachowicki 
Adres pocztowy: dr. Władysława Borkowskiego 4 
Miejscowość: Starachowice 
Kod NUTS: PL721 Kielecki 
Kod pocztowy: 27-200 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szyderska 
E-mail: k.szyderska@powiat.starachowice.pl 
Adresy internetowe:  
Główny adres: http://www.powiat.starachowice.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/przetargi
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/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby staropolskiej grupy zakupowej
Numer referencyjny: ZP.272.3.2021

II.1.2) Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów
wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi na ich podstawie.
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2022 do
31.12.2022 wynosi 11 101 283,00 kWh.
Wspólny Słownik zamówień CPV
09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 884 564.52 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09310000 Elektryczność
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL7 Makroregion centralny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar powiatów, gmin oraz jednostek wskazanych w SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów
wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi na ich podstawie.
Powiat Starachowicki oraz Partnerzy grupy zakupowej i ich jednostki wymienione w
zał. nr 1 do SWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup
energii elektrycznej na potrzeby staropolskiej grupy zakupowej. Szczegółowe
informacje dotyczące zawierania umów przez poszczególnych partnerów grupy
zakupowej i ich jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ.
Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz
jego jednostek organizacyjnych przed właściwym operatorem systemu
dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do
wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne
pełnomocnictwo (zał. nr 4.1 do SWZ).
Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego
porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu:
— Gmina Bałtów,
— Gmina Brody,
— Gmina Ćmielów,
— Gmina Kunów,
— Gmina Waśniów,
— Powiat Lipski,
— Powiat Opatowski,
— Powiat Ostrowiecki,
— Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie,
— Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
— Szpital Świętego Leona Sp. z o.o.
Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr
1 do SWZ:
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2022 do
31.12.2022 wynosi 11 101 283,00 kWh.
Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 1.1.2022 do 31.12.2022 wynosi
4 884 564,52 PLN.



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do
Projektowanych postanowień umowy (zał. nr 4.1 do SWZ), w szczególności
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu operatorowi
systemu dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży
energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu
Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania
dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług
dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym
operatorem systemu dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o
świadczenie usług dystrybucji.
Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla większości punktów
poboru odbywa się po raz kolejny. W załączniku nr 1 do SWZ zostały wskazane okresy
obowiązywania dotychczasowych umów oraz dla punktów z pierwszą zmianą
sprzedawcy okresy wypowiedzenia umów kompleksowych. Punkty z kolejną zmianą
sprzedawcy mają zawarte umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony. Szczegółowe
informacje zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 884 564.52 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu
potwierdzającego, 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:
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:



Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz
których prowadzona była sprzedaż co najmniej 5,5 GWh w skali roku dla każdego
odbiorcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Umowa będzie realizowana na podstawie Projektowanych postanowień umowy
sprzedaży energii elektrycznej, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ. Integralną
część Projektowanych postanowień umowy sprzedaży energii elektrycznej stanowi
Oferta złożona przez Wykonawcę. Dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie
warunków zmian zostały zawarte w załączniku nr 4 do SWZ.

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2021
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: 21/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
udostępnionego przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (formularz do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku).

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dział V SWZ zawiera warunki udziału w postępowaniu.
Dział VI SWZ zawiera podstawy wykluczenia.

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dział VII SWZ zawiera informacje o podmiotowych środkach dowodowych.
Dział IX SWZ zawiera wymagania dotyczące wadium.
Dział XI SWZ zawiera opis sposobu przygotowania ofert.
Oferta winna zawierać:
1) formularz oferty (zał. nr 2 do SWZ) wypełniony i podpisany zgodnie z
postanowieniami SWZ, z podaniem:
a) imienia i nazwiska, nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby), a także adresu e-mail
Wykonawcy;
b) przedmiot zamówienia oraz wartości zamówienia wyrażonej liczbowo i słownie
kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT), obejmującej całkowity koszt realizacji
zamówienia;
c) terminu wykonania;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu
(Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie aktualne w formie JEDZ);
3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg
zał. nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy danego Wykonawcy).

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 
Miejscowość: Waraszawa 
Kod pocztowy: 02-676 
Państwo: Polska 
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Tel.: +48 224587801 
Faks: +48 224587800 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 
Miejscowość: Waraszawa 
Kod pocztowy: 02-676 
Państwo: Polska 
Tel.: +48 224587801

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu 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, przysługują środki ochrony
Prawnej przewidziane w ustawie Pzp. Terminy składania odwołań wskazane zostały w
art. 515 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 
Miejscowość: Waraszawa 
Kod pocztowy: 02-676 
Państwo: Polska 
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Tel.: +48 224587801 
Faks: +48 224587800 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2021
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