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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180233-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2019/S 076-180233
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
ul. Matejki 6B
Szczecin
71-615
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Jadwiżyc
E-mail: urszula.jadwizyc@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.kowr.pl
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
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Osoba Prawna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub
przesyłu energii na potrzeby obiektów położonych na terenie Zamawiającego KOWR OT w Szczecinie.
Numer referencyjny: SZC.WOP.260.13.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia
10.4.1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) w zakresie kompleksowej dostawy
energii energetycznej, obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii na
potrzeby obiektów położonych na terenie Zamawiającego KOWR OT w Szczecinie, szczegółowo określonych w
załączniku nr 1, z podziałem na zadania częściowe:
1) zadanie częściowe A - Filia Archiwum Zakładowego w Łobzie ul. Gen. J. Bema 30, 73-150 Łobez, POLSKA,
2) zadanie częściowe B - Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce, POLSKA
3) zadanie częściowe C - Sekcja Zamiejscowa w Stargardzie, Biuro Terenowe w Reczu, ul. Srebrna 22, 73-210
Recz, POLSKA,
4) zadanie częściowe D - Budynek mieszkalny zlokalizowany Mirowo 26, 74-506 Moryń, POLSKA,
5) zadanie częściowe E - Gospodarstwo Rolne Sadlno 7, 72-350 Niechorze, POLSKA.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w załączniku nr 1 do SIWZ

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
1) zadanie częściowe A - Filia Archiwum Zakładowego w Łobzie ul. Gen. J. Bema 30, 73-150 Łobez, POLSKA
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Filia Archiwum Zakładowego w Łobzie ul. Gen. J. Bema 30, 73-150 Łobez, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub
przesyłu odbywać się będzie na warunkach określonych: przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 roku Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w
szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 93, poz. 623 z późn.zm.), w stałych cenach
i stawkach dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach
i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego
(Taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)
oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne
zgodnie z zapisami ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2018 r.,poz. 755 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i Polskimi Normami.
4. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo
energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tejże ustawy.
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5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry jakościowe oraz techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przedmiotu zamówienia polegającej na wyłączeniu z umowy
poszczególnych nieruchomości w sytuacji zaprzestania ich administrowania. Zamawiający zobowiązany jest
do poinformowania Wykonawcy pisemnie bądź elektronicznie o zaprzestaniu administrowania danym obiektem
najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy o zaprzestaniu administrowania danym obiektem.
Zamawiający wraz z pisemnym zawiadomieniem prześle Wykonawcy protokół przekazania obiektu nowemu
nabywcy ze spisanymi stanami liczników.
7. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 są ilościami
szacunkowymi i mają charakter jedynie orientacyjny, przyjęty do obliczenia wartości zamówienia, co nie
odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w
żadnym przypadku nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotowych ilości. Wykonawca nie będzie względem
Zamawiającego wnosił roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie będzie odbywać się według faktycznego zużycia
energii elektrycznej w kWh na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
2) zadanie częściowe B - Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce, POLSKA
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub
przesyłu odbywać się będzie na warunkach określonych: przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 roku Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w
szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 200 r., nr 93, poz. 623 z późn. zm.), w stałych cenach
i stawkach dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach
i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego
(Taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)
oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne
zgodnie z zapisami ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2018 r.,poz. 755 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i Polskimi Normami.
4. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo
energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tejże ustawy.
5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry jakościowe oraz techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przedmiotu zamówienia polegającej na wyłączeniu z umowy
poszczególnych nieruchomości w sytuacji zaprzestania ich administrowania. Zamawiający zobowiązany jest
do poinformowania Wykonawcy pisemnie bądź elektronicznie o zaprzestaniu administrowania danym obiektem
najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy
O zaprzestaniu administrowania danym obiektem. Zamawiający wraz z pisemnym zawiadomieniem prześle
Wykonawcy protokół przekazania obiektu nowemu nabywcy ze spisanymi stanami liczników.
7. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 są ilościami
szacunkowymi i mają charakter jedynie orientacyjny, przyjęty do obliczenia wartości zamówienia, co nie
odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w
żadnym przypadku nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotowych ilości. Wykonawca nie będzie względem
Zamawiającego wnosił roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie będzie odbywać się według faktycznego zużycia
energii elektrycznej w kWh na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
3) zadanie częściowe C - Sekcja Zamiejscowa w Stargardzie, Biuro Terenowe w Reczu ul. Srebrna 22, 73-210
Recz, POLSKA
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub
przesyłu odbywać się będzie na warunkach określonych: przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 roku Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w
szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 93, poz. 623 z późn. zm.), w stałych cenach
i stawkach dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach
i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego
(Taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)
oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne
zgodnie z zapisami ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i Polskimi Normami.
4. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo
energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tejże ustawy.
5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry jakościowe oraz techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przedmiotu zamówienia polegającej na wyłączeniu z umowy
poszczególnych nieruchomości w sytuacji zaprzestania ich administrowania. Zamawiający zobowiązany jest
do poinformowania Wykonawcy pisemnie bądź elektronicznie o zaprzestaniu administrowania danym obiektem
najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy
O zaprzestaniu administrowania danym obiektem. Zamawiający wraz z pisemnym zawiadomieniem prześle
Wykonawcy protokół przekazania obiektu nowemu nabywcy ze spisanymi stanami liczników.
7. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 są ilościami
szacunkowymi i mają charakter jedynie orientacyjny, przyjęty do obliczenia wartości zamówienia, co nie
odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w
żadnym przypadku nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotowych ilości. Wykonawca nie będzie względem
Zamawiającego wnosił roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie będzie odbywać się według faktycznego zużycia
energii elektrycznej w kWh na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
4) zadanie częściowe D - Budynek mieszkalny zlokalizowany Mirowo 26, 74-506 Moryń, POLSKA
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000
09300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Budynek mieszkalny zlokalizowany Mirowo 26, 74-506 Moryń, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub
przesyłu odbywać się będzie na warunkach określonych: przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 roku Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w
szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 93, poz. 623 z późn. zm.), w stałych cenach
i stawkach dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach
i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego
(Taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)
oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne
zgodnie z zapisami ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2018 r.,poz. 755 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i Polskimi Normami.
4. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo
energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tejże ustawy.
5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry jakościowe oraz techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przedmiotu zamówienia polegającej na wyłączeniu z umowy
poszczególnych nieruchomości w sytuacji zaprzestania ich administrowania. Zamawiający zobowiązany jest
do poinformowania Wykonawcy pisemnie bądź elektronicznie o zaprzestaniu administrowania danym obiektem
najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy
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O zaprzestaniu administrowania danym obiektem. Zamawiający wraz z pisemnym zawiadomieniem prześle
Wykonawcy protokół przekazania obiektu nowemu nabywcy ze spisanymi stanami liczników.
7. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 są ilościami
szacunkowymi i mają charakter jedynie orientacyjny, przyjęty do obliczenia wartości zamówienia, co nie
odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w
żadnym przypadku nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotowych ilości. Wykonawca nie będzie względem
Zamawiającego wnosił roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie będzie odbywać się według faktycznego zużycia
energii elektrycznej w kWh na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
5) zadanie częściowe E - Gospodarstwo Rolne Sadlno 7, 72-350 Niechorze, POLSKA
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000
09300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gospodarstwo Rolne Sadlno 7, 72-350 Niechorze, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub
przesyłu odbywać się będzie na warunkach określonych: przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 roku Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w
szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 93, poz. 623 z późn. zm.), w stałych cenach
i stawkach dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach
i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego
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(Taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)
oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne
zgodnie z zapisami ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2018 r.,poz. 755 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i Polskimi Normami.
4. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo
energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tejże ustawy.
5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry jakościowe oraz techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przedmiotu zamówienia polegającej na wyłączeniu z umowy
poszczególnych nieruchomości w sytuacji zaprzestania ich administrowania. Zamawiający zobowiązany jest
do poinformowania Wykonawcy pisemnie bądź elektronicznie o zaprzestaniu administrowania danym obiektem
najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy
O zaprzestaniu administrowania danym obiektem. Zamawiający wraz z pisemnym zawiadomieniem prześle
Wykonawcy protokół przekazania obiektu nowemu nabywcy ze spisanymi stanami liczników.
7. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 są ilościami
szacunkowymi i mają charakter jedynie orientacyjny, przyjęty do obliczenia wartości zamówienia, co nie
odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w
żadnym przypadku nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotowych ilości. Wykonawca nie będzie względem
Zamawiającego wnosił roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie będzie odbywać się według faktycznego zużycia
energii elektrycznej w kWh na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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:
a) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który posiada aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
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Energetyki oraz podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie
usług dystrybucyjnych energii elektrycznej przez OSD na obszarze, na którym znajduje się miejsce
dostarczenia energii elektrycznej – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej,
Lub
b) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który posiada aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną oraz w zakresie dystrybucji lub przesyłu
energii elektrycznej wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone w istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 5 do SIWZ

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/05/2019
Czas lokalny: 11:00

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin, sala
konferencyjna nr 10 (parter), POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami upoważnionymi są Członkowie Komisji Przetargowej oraz Oferenci.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2019
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