
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów
administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRZELECZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413107

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 4

1.5.2.) Miejscowość: Strzeleczki

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-364

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@strzeleczki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzeleczki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów
administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cf4d53a-4b8a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00278670/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-22 14:17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002022/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów
administrowanych perzez Gminę Strzeleczki w 2022 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Gminy
Strzeleczki) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zp@strzeleczki.pl. 
2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. poz. 2452). 
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP. 
2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. 
4) Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich
postępowań na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
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3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z działem XXXV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z działem XXXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.IV.271.28.2021.MM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy
Strzeleczki
Wspólny Słownik Zamówień 09310000-5 (Elektryczność)
Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 49
Całkowita moc umowna [kW] 143,7
Grupa taryfowa wg OSD O12
Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczną do obiektów -TAURON Dystrybucja SA
Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 415,80
Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Kolejna zmiana 
Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego - Rozdzielone / Kompleksowe
Sposób wypowiedzenia umów Umowy Rozdzielone - nie wymagają wypowiedzenia
Umowy Kompleksowe – wymagają wypowiedzenia
Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny
jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów
prawa
Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii Zamawiający udostępni wszystkie
posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy
Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych
Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych
Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest
integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2
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Informacja o płatnikach Zamawiający jest płatnikiem należności

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Strzeleczki i jej jednostek
organizacyjnych.
llość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 75
Całkowita moc umowna [kW] 856,9
Grupa taryfowa wg OSD Zgodnie z załącznikiem nr 1 umowy 
Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczną do obiektów TAURON Dystrybucja SA
Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 479,22
Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Kolejna zmiana 
Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego Rozdzielone / Kompleksowe
Sposób wypowiedzenia umów Umowy Rozdzielone - nie wymagają wypowiedzenia
Umowy Kompleksowe – wymagają wypowiedzenia
Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny
jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów
prawa
Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii Zamawiający udostępni wszystkie
posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy
Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych
Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych
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Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest
integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2
Informacja o płatnikach Płatnikami należności są podmioty wymienione w załączniku nr 1 do
umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawcz zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
2. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalnosci gospodarczej lub zawodowej: 
- Koncesji, zezwolenia, licencji 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. (dla każdej części);
- Posiadanie aktualnej Generalnej Umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (załącznik nr 2 do SWZ)
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3. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawcz zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny.
4. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inny dokument wystawiony przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych sa wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ, 
- wykonawca wykaże, że dysponuje doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej
jednej dostawy (zamówienia) obejmującej swoim zakresem dostawę energii elektrycznej o
wolumenie przekraczającym 0,5 GWh. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o
mnieszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej (dla każdej części).

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą oni
wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu określone powyżej.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy Pzp, aktualnych na dzień złożenia: 
1) koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki (dla każdej części);
2) Oświadczenia o posiadaniu aktualnej Generalnej Umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (załącznik nr 2 do SWZ)
3) wykonawca wykaże, że dysponuje doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej jednej
dostawy (zamówienia) obejmującej swoim zakresem dostawę energii elektrycznej o wolumenie
przekraczającym 0,5 GWh. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym
zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy Pzp, aktualnych na dzień złożenia: 
1) koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki (dla każdej części);
2) Oświadczenia o posiadaniu aktualnej Generalnej Umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (załącznik nr 2 do SWZ)
3) wykonawca wykaże, że dysponuje doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej jednej
dostawy (zamówienia) obejmującej swoim zakresem dostawę energii elektrycznej o wolumenie
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przekraczającym 0,5 GWh. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym
zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, które stanowi załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Są
oni zobowiązani do powołania reprezentującego ich pełnomocnika. 
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3. Zgodnie z art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) Zmiana miejsca dostawy,
2) Zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, 
w tym: zmiana ilości punktów poboru energii. Zwiększenie ilości punktów poboru energii
elektrycznej jest możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz
wycenione w ofercie Wykonawcy.
3) Terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy,
w tym m.in. w związku z przedłużającymi się procedurami zmiany dotychczasowego
sprzedawcy. Wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu
energii w życie i trwać będzie do 31.12.2022r.
4) Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów. 
5) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące
niemożliwością prowadzenia dostaw.
6) Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje
przedmiot umowy na inne.
7) Pozostałe zmiany:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
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z SWZ,
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy 
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty,
które wykonawca poniósł 
w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
8) Zmiany umowy będą ponadto możliwe, w przypadku zaistnienia którejkolwiek okoliczności, o
której mowa w art. 455 ustawy.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany,
wycifania oferty lub wniosku dostępnego na e-Puap i udostępnionego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-30 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-29
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