
Olsztyn: kompleksowa dostawa energii elektrycznej w  zakresie 

sprzeda Ŝy energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii 

elektrycznej do obiektów znajduj ących si ę na Drogowym Przej ściu 

Granicznym w Grzechotkach oraz Kolejowym Przej ściu Granicznym w 

Braniewie  

Numer ogłoszenia: 4031 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki , Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 

Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5232373, faks 089 5232278. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.uw.olsztyn.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 

zakresie sprzedaŜy energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów 

znajdujących się na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach oraz Kolejowym Przejściu 

Granicznym w Braniewie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

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

obejmuje kompleksową dostawę energii elektrycznej w zakresie sprzedaŜy energii oraz świadczenia usługi 

dystrybucji energii elektrycznej do następujących obiektów: a) w ramach CZĘŚCI I zamówienia - obiekty 

znajdujące się na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach - Mamonowo II, 14-500 Braniewo, 

szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia - 275 000 kWh, moc 

przyłączeniowa 400 kW przy współczynniku mocy tg nie większym niŜ 0,4, grupa taryfowa B21, b) w 

ramach CZĘŚCI II zamówienia - obiekt znajdujący się na Kolejowym Przejściu Granicznym w Braniewie 

przy ul. Szkolnej 11, szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia 

- 425 kWh, moc przyłączeniowa 15 kW przy współczynniku mocy tg nie większym niŜ 0,4, grupa taryfowa 

C11, 2) dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji odbywać się będzie na warunkach 

określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059) oraz 



przepisach wykonawczych do tej ustawy, 3) rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną i usługę 

dystrybucji energii odbywać się będą na podstawie miesięcznych wskazań układów pomiarowo-

rozliczeniowych lub zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego, według stawek opłat wynikających z umowy z wykonawcą, 4) zamawiający podpisze z 

wykonawcą odrębne umowy na kaŜdą z CZĘŚCI zamówienia. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.03.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium 

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  

Posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  



Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

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, 

naleŜy 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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

a) wypełniony formularz oferty w zakresie odpowiadającym CZĘŚCI zamówienia, na którą wykonawca 

składa ofertę - załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) w przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, do pełnomocnictwa naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe osoby podpisujące 

pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy, c) formularz 

oferty musi być podpisany przez osobę/osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli w imieniu 



wykonawcy, upowaŜnienie powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z dokumentów do niej 

załączonych. 

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

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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 moŜliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

wykonawcy w następujących przypadkach: a) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie 

wykonawcy - skutkujące uprawnieniem stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, b) wystąpienia 

okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły 

wyŜszej - uprawniające strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, c) 

wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie 

uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla zamawiającego, w powyŜszej sytuacji 

wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone, d) zmiany zamówionej mocy umownej - skutkujące 

uprawnieniem stron do zmiany wysokości wynagrodzenia, e) zmiany cen sprzedaŜy energii elektrycznej 

wprowadzone wskutek zmiany stawki VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii podatkiem 

akcyzowym - skutkujące uprawnieniem stron do zmiany wysokości wynagrodzenia, f) zmiany cen 

jednostkowych wynikających ze zmian cennika dla energii elektrycznej wykonawcy, zmian taryfy dla energii 

elektrycznej oraz zmian taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki - skutkujące uprawnieniem stron do zmiany wysokości wynagrodzenia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.uw.olsztyn.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  10-575 Olsztyn, Al. 

Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, pokój nr 349. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  15.01.2013 

godzina 10:00, miejsce: 10-575 Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, pokój nr 354. 



IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (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 Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaŜy energii oraz 

świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na Drogowym Przejściu 

Granicznym w Grzechotkach - Mamonowo II. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  przedmiot zamówienia obejmuje 

kompleksową dostawę energii elektrycznej w zakresie sprzedaŜy energii oraz świadczenia usługi 

dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na Drogowym Przejściu Granicznym w 

Grzechotkach - Mamonowo II, 14-500 Braniewo, szacunkowe zapotrzebowanie na energię 

elektryczną w okresie realizacji zamówienia - 275 000 kWh, moc przyłączeniowa 400 kW przy 

współczynniku mocy tg nie większym niŜ 0,4, grupa taryfowa B21. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.03.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaŜy energii oraz 

świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu znajdującego się na Kolejowym Przejściu 

Granicznym w Braniewie przy ul. Szkolnej 11. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  przedmiot zamówienia obejmuje 

kompleksową dostawę energii elektrycznej w zakresie sprzedaŜy energii oraz świadczenia usługi 

dystrybucji energii elektrycznej do obiektu znajdującego się na Kolejowym Przejściu Granicznym w 

Braniewie przy ul. Szkolnej 11, szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 

realizacji zamówienia - 425 kWh, moc przyłączeniowa 15 kW przy współczynniku mocy tg nie 

większym niŜ 0,4, grupa taryfowa C11. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.03.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 


