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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333876-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Elektryczność
2018/S 146-333876

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Pełnomocnik Zamawiającego
ul. Barbary 21A
Katowice
40-053
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Cieśla
Tel.:  +48 327180730
E-mail: zamowienia@metropoliagzm.pl 
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.metropoliagzm.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.metropoliagzm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A
Katowice
40-053
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Cieśla
Tel.:  +48 327180730
E-mail: zamowienia@metropoliagzm.pl 
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.metropoliagzm.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:zamowienia@metropoliagzm.pl
http://bip.metropoliagzm.pl
http://bip.metropoliagzm.pl
mailto:zamowienia@metropoliagzm.pl
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii
Numer referencyjny: ZA.270.103.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest: zakup energii elektrycznej o łącznym szacunkowym wolumenie 967
175,861 MWh (+/- 15 %) w okresie dostaw, tj. od dnia 1.1.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku. Dostawa
energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do 5 grup według poniższej
klasyfikacji: Grupa – Oświetlenie uliczne, Grupa 2 – Lokale i obiekty inne niż oświetlenie uliczne. Grupa
2 PE– Lokale i obiekty inne niż oświetlenie uliczne – zakup przez podmioty będące przedsiębiorstwami
energetycznymi, Grupa 3 – Obiekty zasilane z dystrybucyjnych grup taryfowych Bxx. Grupa 3 PE – Obiekty
zasilane z dystrybucyjnych grup taryfowych Bxx – zakup przez podmioty będące przedsiębiorstwami
energetycznymi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów poboru wraz z grupami
taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami zużycia energii elektrycznej zawiera załącznik nr 6 do
SIWZ.3.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup energii elektrycznej o łącznym szacunkowym wolumenie 967 175,861
MWh (+/- 15 %) w okresie dostaw, tj. od dnia 1.1.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami
umownymi i planowanymi ilościami zużycia energii elektrycznej zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Przewidywane zużycie energii elektrycznej ma charakter wiążący oraz służy do porównania ofert,
Wykonawca powinien umożliwić bez-kosztowe odchylenia od przewidywanego zużycia o co najmniej 15 %
łącznie dla całego wolumenu. Wskazaną tolerancję dotyczącą wolumenu będącego przedmiotem zamówienia
należy rozumieć jako prawo opcji w rozumieniu zapisów art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.
4. Sprzedaż energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych
Zamawiających, przy czym w stosunku do Zamawiających: Gmina Będzin, Gmina Bieruń, Gmina Bobrowniki,
Gmina Bojszowy, Gmina Bytom, Gmina Chełm Śląski, Gmina Chorzów, Gmina Gierałtowice, Gmina Gliwice,
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Gmina Dąbrowa Górnicza, Gmina Imielin, Gmina Katowice, Gmina Knurów, Gmina Kobiór, Gmina Lędziny,
Gmina Lubliniec, Gmina Łaziska Górne, Gmina Mierzęcice, Gmina Mikołów, Gmina Mysłowice, Gmina
Ornontowice, Gmina Ożarowice, Gmina Piekary Śląskie, Gmina Pilchowice, Gmina Psary, Gmina Pyskowice,
Gmina Radzionków, Gmina Rudziniec, Gmina Ruda Śląska, Gmina Rydułtowy, Gmina Siemianowice Śląskie,
Gmina Siewierz, Gmina Sławków, Gmina Sosnowiec, Gmina Sośnicowice, Gmina Świerklaniec, Gmina
Świętochłowice, Gmina Tarnowskie Góry, Gmina Tychy, Gmina Wielowieś, Gmina Wojkowice, Gmina Wyry,
Gmina Zabrze, Gmina Zawiercie, Gmina Zbrosławice, Powiat Gliwicki, Powiat Zawierciański, Województwo
Śląskie również na podstawie umów zawieranych odrębnie przez samorządowe jednostki organizacyjne, które
będą oddzielnymi płatnikami, a które są szczegółowo opisane w Załączniku nr 6 do SIWZ
5. Usługi dystrybucyjne energii elektrycznej będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z
lokalnymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego.
6. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi

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
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zakup energii elektrycznej o łącznym szacunkowym wolumenie 967 175,861 MWh stanowi przybliżoną wartość,
która może ulec zmianie o +/- 15 %, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego prawem opcji, w rozumieniu
zapisów art. 34 ust 5 ustawy Pzp .Przewidywane zużycie energii elektrycznej ma charakter wiążący oraz służy
do porównania ofert, Wykonawca powinien umożliwić bezkosztowe odchylenia od przewidywanego zużycia o co
najmniej 15 % łącznie dla całego wolumenu.

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
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest wyznaczona w trybie art. 15 ust. 2-3 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) jako Pełnomocnik
Zamawiającego upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz 307
Zamawiających wskazanych pod adresem: http://bip.metropoliagzm.pl/article/przetarg

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

http://bip.metropoliagzm.pl/article/przetarg
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Wykaz i krótki opis warunków:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy
Pzp; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej. 2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postęp. oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca musi złożyć oświadczenie w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE, którego treść prezentuje zał nr 2 do SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje
się w Rozdz. 13 ust. 4 pkt 1 SIWZ. 3. W celu potw. braku podstaw wykl. Wyk. z udziału w postęp. wyłącznie
na wezwanie Zamaw. Wykonawca zobow. jest złożyć następ. oświadczenia i dokumenty: 1) informację z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenia wykonawcy (zał. 3 do SIWZ)
o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności; 3) oświadczenia wykonawcy (zał. 3 do SIWZ) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4) aktualny odpis z właściwego rejestru
lub 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. 5 pkt 1 ustawy
Pzp; 5) w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp (w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia przez Pełnomocnika Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o
której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.4.Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, w celu wykazania speł. warunku udziału w post. dot.kompetencji lub upr. do prowadzenia
określonej działalności zostanie wezwany do przedłożenia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa URE. 5. Wykonawcy zagraniczni.1)
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których
mowa w ust. 3 pkt 1) i 4) powyżej: składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się dokumentów wyżej określonych przez Zamawiającego, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby(ób)uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem sam. zaw. lub gosp. właśc. ze wz na miejsce zam.tej os

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Z wybranym Wykonawcą, zawarte zostaną umowy sprzedaży energii elektrycznej z odbiorcami wskazanymi
w Załączniku Nr 6 do SIWZ.
2. Wykonawca będzie zawierał umowy sprzedaży energii elektrycznej z odbiorcami, o których mowa w
Załączniku nr 6 do SIWZ zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, przy czym Zamawiający
zastrzegają sobie prawo do rekonfiguracji przyporządkowania punktów poboru do poszczególnych umów, jeżeli
będzie to wynikało ze zmian organizacyjnych dokonywanych u Zamawiających.
3. Pełnomocnik Zamawiającego przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany
kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach:
określonych w rozdz. 28 SIWZ i paragrafie 16 projektu umowy

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: nie

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: 06/09/2018
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Pełnomocnik Zamawiającego poda kwotę,
jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z
podatkiem VAT).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul.Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 3.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 4. W przypadku wniesienia odwołania
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert. 5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub
zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 8. Odwołujący
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g Ustawy Pzp. 10. Skargę wnosi się do
sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z
jej wniesieniem

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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