
Ząbkowice Śląskie: Dostawa energii elektrycznej dla jednostek 

organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego 

Numer ogłoszenia: 54544 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy 

WPOR.272.11.2016 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Ząbkowicki , ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. 

dolnośląskie, tel. 074 8162800, faks 074 8162850. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zabkowicki.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla jednostek 

organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii do obiektów Starostwa Powiatowego w 

Ząbkowicach Śl. i wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego. 2. Przedmiot zamówienia 

obejmuje dostawę energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii do poniżej wymienionych obiektów 

Zamawiającego: 1) Starostwo Powiatowe, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie 2) Starostwo 

Powiatowe, ul. Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie 3) Starostwo Powiatowe, ul. Proletariatczyków 1, 57-200 

Ząbkowice Śląskie 4) Starostwo Powiatowe, ul. Plac Strażacki 8, 57-220 Ziębice 5) Dom Pomocy Społecznej 

w Opolnicy Zamek, Opolnica 58, 57-256 Bardo 6) Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy Oleńka, ul. Główna 

60, 57-256 Bardo 7) Dom Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 10, 57-220 Ziębice 8) Dom Pomocy Społecznej, 

ul. Kościelna 12, 57-220 Ziębice 9) Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 3, 57-200 Ząbkowice Śl. 10) Dom 

Wczasów Dziecięcych, ul. Polna 10, 57-256 Bardo 11) Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Daleka 19, 57-200 

Ząbkowice Śląskie 12) Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. Obwód drogowy 57-220 Ziębice ul. 

Sportowa 8, 13) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Proletariatczyków 9, 57-200 Ząbkowice Śl. 

14) Zespół Szkół Zawodowych, ul. Wrocławska 17, 57-200 Ząbkowice Śl. 15) Zespół Szkół Zawodowych w 

Ząbkowicach Śl. ul. Wrocławska 17 - filia (szkoła) 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 30, 16) 

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl. ul. Wrocławska 17- filia (sala gimnastyczna) 57-230 Kamieniec 

Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 21. 17) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (pracownie komputerowe), ul. Wojska 

Polskiego 3A, 57-220 Ziębice 18) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (sala gimnastyczna), ul. Wojska 

Polskiego 6, 57-220 Ziębice 19) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (budynek główny), ul. Wojska Polskiego 



3, 57-220 Ziębice 20) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (biblioteka), ul. Wojska Polskiego 3, 57-220 Ziębice 

21) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (warsztaty szkolne), ul. Wojska Polskiego 3A, 57-220 Ziębice 22) 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (internat), ul. Bolesława Chrobrego 12, 57-220 Ziębice 23) Liceum 

Ogólnokształcące (szkoła), ul. Powstańców Warszawy 8C, 57-200 Ząbkowice Śl. 24) Liceum 

Ogólnokształcące (sala gimnastyczna), ul. Powstańców Warszawy 4, 57-200 Ząbkowice Śl. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Łączne szacunkowe zapotrzebowanie na 

energię elektryczną w okresie trwania umowy wynosi 1 995 965,16 kWh. 4. Wskazane zapotrzebowanie 

zostało określone jako maksymalne i nie zobowiązują Zamawiającego do wykorzystania całości energii 

elektrycznej w czasie trwania umowy. Niewykorzystanie przez zamawiającego całości określonego 

zapotrzebowania nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. 5. Dostawa 

energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do 

niniejszej ustawy. 6. Dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii odbywać się będzie za 

pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 7. Rozliczenie za 

sprzedaną energię elektryczną odbywać się będzie na podstawie okresowych (zgodnie z okresem 

rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego) wskazań układów pomiarowo - 

rozliczeniowych rozdzielnie dla każdego obiektu zamawiającego określonego w pkt. 2, według stawek opłat 

wynikających z oferty wykonawcy. 8. Faktury VAT za sprzedana energię elektryczną będą wystawiane na 

poszczególne jednostki organizacyjne powiatu ząbkowickiego, w których użytkowaniu są obiekty 

Zamawiającego wymienione w pkt. 2. 9. Zamawiający posiada zawartą umowę na dystrybucję energii na 

czas nieokreślony.. 

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: 31.03.2018. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł. 2. 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 10 9533 

0004 2001 0002 6260 0007 w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. Na poleceniu przelewu należy wpisać 

Wadium - dostawa energii elektrycznej dla powiatu ząbkowickiego Wykonawca dołącza do oferty kserokopię 

wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu 

składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin 

uznania na rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 



o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz, należy dołączyć w 

oryginale do oferty. 7. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium muszą 

zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą oraz zawierać 

stwierdzenie, że na pierwsze żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium zgodnie z warunkami 

SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / 

poręczyciela. W dokumencie tym gwarant / poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 

przez beneficjenta dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania do zapłaty za pośrednictwem 

banku prowadzącego rachunek Zamawiającego albo żądanie złożenia wezwania tylko w formie listu 

poleconego czy kurierem) albo przedłożenie dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu 

potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). 

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 

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 
Za spełnienie posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 3 lat 

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, 

co najmniej dwóch dostaw energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii w wysokości nie mniejszej niż 

600.000 zł brutto z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

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; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 

III.4.2. 

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 

 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Wypełniony formularz cenowy. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu. 4. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej do obiektów zamawiającego za pośrednictwem 

sieci dystrybucyjnej Operatora. 5. Projekt umowy na dostawę energii elektrycznej w zakresie sprzedaży 

energii zaakceptowany przez Wykonawcę. 6. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej. 7. 

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. 7. Dokumenty potwierdzające posiadanie 

uprawnień - pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 

dokumentów. 8. Dowód wniesienia wadium. 

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: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy. 2. Zmiany mocy umownej punktów 

poboru energii. 3. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy;. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.bip.powiat-zabkowicki.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiat Ząbkowicki ul. 

Sienkiewicza 11 57-200 Ząbkowice Śląskie pokój 307. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2016 

godzina 09:00, miejsce: Powiat Ząbkowicki ul. Sienkiewicza 11 57-200 Ząbkowice Śląskie Biuro podawcze 

pokój 110. 

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

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 

 

    Wicestarosta Ząbkowicki       Starosta Ząbkowicki 

     Mariusz Szpilarewicz               Roman Fester 


