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Urząd Gminy Belsk Duży                                                                  Belsk Duży, dnia 01.06.2012 
ul. Kozietulskiego 4A 
05-622 Belsk Duży    
 
ZP 341/3/12 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – dostawy.  

 Nazwa zadania: „Zakup energii elektrycznej do jednostek organizacyjnych Gminy Belsk 
Duży”  

 
 Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759, z późn. zm.) Gmina Belsk Duży zawiadamia o wszczęciu postępowania                          
o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Gmina Belsk Duży 
ul. Kozietulskiego 4A 
05 – 622 Belsk Duży 
www.belskduzy.pl 

urzad@belskduzy.pl 
tel. /48/ 661 12 71 
fax. /48/ 661 13 40 
godz. pracy:7.30-15.30  

II. Okre ślenie trybu zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: 
www.bip.belskduzy.pl  
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać siedzibie 
Zamawiającego. 
IV. Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji      
o możliwości składania ofert częściowych: 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów 
Zamawiającego będących zarówno w jego bezpośrednim zarządzie jak i również 
zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne, wymienionych w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  
Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wymienionych                    
w załączniku nr 1 w okresie od 01.07.2012 r. do 31.12.2013r. wynosi  1 753 335,00 kWh                          
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 
Wspólny Słownik Zamówień: 
KOD  CPV :  
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych   
VI. Termin wykonania zamówienia:  

Od dnia 01.07.2012r. do 31.12.2013r. 
 
 

VII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych 
warunków: 
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1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 
1) Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:  

• aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

• zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE 
Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za 
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego 
wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ; 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 
• Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp. 
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
� Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp. 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
� Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp. 
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt. 1) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców 
albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 2) winien spełniać każdy  
z Wykonawców samodzielnie. 

4. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż 
Wykonawca spełnia ww. warunki. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów 
złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie 
terminie do złożenia wyjaśnień. 

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymienionych w dziale VI specyfikacji 
wg formuły „spełnia - nie spełnia”. 

6. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 

7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące 
dokumenty: 
1) pisemne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg załącznika 
nr 4 do SIWZ; 

2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki; 

3) oświadczenie, że na dzień składania oferty wykonawca posiada umowę z PGE 
Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci 
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ; 

10.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 

1) pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg załącznika nr 7 do SIWZ; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

10.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.b – składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
 b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 

10.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.1 lit. a i b powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby 
lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

10.3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu składa każdy  z Wykonawców oddzielnie. 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania, 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich 
dokumentów; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

11.1. Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji 
przedstawiciela wykonawcy.  
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VIII. Informacja na temat wadium: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
IX. Zaliczki 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Nazwa kryterium Waga 
Cena 100% 
 
XI. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2012-06-12 do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego: 

Urząd Gminy Belsk Duży 
ul. Kozietulskiego 4A 
05 – 622 Belsk Duży 

Sekretariat 
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-06-12, o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego: 

Urząd  Gminy Belsk Duży 
ul. Kozietulskiego 4A 
05 – 622 Belsk Duży 

XIII. Termin zwi ązania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, Bieg terminu rozpocznie się wraz                
z upływem terminu składania ofert. 
XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
Przedmiotem postępowania nie jest podpisanie umowy ramowej. 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem 
strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów 
Nie dotyczy. 
XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona 
aukcja elektroniczna 
Nie dotyczy. 
XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające: 
  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 
67 ust 1 pkt 6 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                    
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia 
podstawowego.  
XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 
184202-2012 z dnia 2012-06-01. 
 

                      Wójt Gminy 
                   /-/ Władysław Piątkowski 

 


