
Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o p

rzetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu

DostawyDostawyDostawyDostawy

Podstawa prawna:Podstawa prawna:Podstawa prawna:Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Sobótka

Adres pocztowy: ul. Rynek 1

Miejscowość: Sobótka

Kod NUTS: PL POLSKA

Kod pocztowy: 55-050

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Wanda Grzywna

E-mail: przetargi@sobotka.pl

Tel.: +48 713351252

Faks: +48 713162123

Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: 

Główny adres: www.bip.sobotka.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnym

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3) KomunikacjaKomunikacjaKomunikacjaKomunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia 

można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://sobotka.ezamawiajacy.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:



Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy 

Sobótka oraz jednostek podległych w roku 2021

Numer referencyjny: RIiGK.271.3.5.2020.WG

II.1.2) Główny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPV

09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:

1. Gmina Sobótka prowadzi przedmiotowe postępowanie o udzielenie 

zamówienia, także w imieniu:

— Przedszkole nr 1, ul. Słoneczna 34, 55-050 Sobótka, POLSKA,

— Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce, ul. 

Świdnicka 20, 55-050 Sobótka, POLSKA,

— Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. M. 

Skłodowskiej-Curie 19, 55-050 Sobótka, POLSKA,

— Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie 

Sobóckim, ul. Szkolna 7, 55-050 Rogów Sobócki, POLSKA,

— Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach, ul. Parkowa 6, 55-050 

Świątniki, POLSKA,

— Ślężański Ośrodek Kultury, ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka, 

POLSKA,

— Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Aleja Świętej Anny 12, 55-050 

Sobótka, POLSKA,

— Muzeum Ślężańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce, ul. 

Świętego Jakuba 18, 55-050 Sobótka, POLSKA,

— Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”, ul. Czysta 7, 

55-050 Sobótka, POLSKA.

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej 

w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) 

na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów należących 

do Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, zgodnie z warunkami 

zawartymi w niniejszej SIWZ w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Gmina Sobótka, województwo dolnośląskie, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. Gmina Sobótka prowadzi przedmiotowe postępowanie o udzielenie 

zamówienia, także w imieniu:

— Przedszkole nr 1, ul. Słoneczna 34, 55-050 Sobótka, POLSKA,

— Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce, ul. 

Świdnicka 20, 55-050 Sobótka, POLSKA,

— Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. M. 



Skłodowskiej-Curie 19, 55-050 Sobótka, POLSKA,

— Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie 

Sobóckim, ul. Szkolna 7, 55-050 Rogów Sobócki, POLSKA,

— Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach, ul. Parkowa 6, 55-050 

Świątniki, POLSKA,

— Ślężański Ośrodek Kultury, ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka, 

POLSKA,

— Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Świętej Anny 12, 55-050 

Sobótka, POLSKA,

— Muzeum Ślężańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce, ul. 

Świętego Jakuba 18, 55-050 Sobótka, POLSKA,

— Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”, ul. Czysta 7, 

55-050 Sobótka, POLSKA.

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej 

w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) 

na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów należących 

do Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, zgodnie z warunkami 

zawartymi w niniejszej SIWZ w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Wykaz punktów poboru energii zawiera załącznik nr 3 do SIWZ

— Szacunkowa ilość dostarczanej energii w roku 2021: 3.356.200,10 kWh

Szacowana wielkość energii w rozbiciu na taryfy (na podstawie zużycia 

energii w roku 2019):

— taryfa B21 – 163 954,2 kWh,

— taryfa B22 – 1 312 658 kWh,

— taryfa C11 – 146 925 kWh,

— taryfa C12 – 46 818 kWh,

— taryfa C12a – 326 016 kWh,

— taryfa C21 – 29 214 kWh,

— taryfa C22 – 84 453kWh,

— taryfa C22A – 122 277 kWh,

— taryfa G11 – 341,39 kWh,

— taryfa O12 – 818 435 kWh.

Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii służy 

wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego 

zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. 

Zamawiający zastrzega, że podane ilości kWh są szacunkowe i 

Zamawiający ma prawo nie wykorzystać podanej liczby kWh.

Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego 

zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 

technicznymtechnicznymtechnicznymtechnicznym

Sekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: Procedura

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą 

zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

III.1) Warunki udziałuWarunki udziałuWarunki udziałuWarunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi 

związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegozwiązane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegozwiązane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegozwiązane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków: 

Zamawiający wymaga w szczególności:

a) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ważną w okresie realizacji umowy.

b) posiadania aktualnej umowy lub promesy umowy z Operatorem Systemu 

Dystrybucji (OSD) S.A umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za 

pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do obiektów Zamawiającego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanej dalej JEDZ).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonychInformacje o zamówieniach zastrzeżonychInformacje o zamówieniach zastrzeżonychInformacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówieniaWarunki dotyczące zamówieniaWarunki dotyczące zamówieniaWarunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 

zamówieniazamówieniazamówieniazamówienia

IV.1) OpisOpisOpisOpis

IV.1.1) Rodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupówzakupówzakupówzakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialoguZmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialoguZmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialoguZmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)



Sekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniające

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: 

nie

IV.2) Informacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 23/09/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 

wybranym kandydatomwybranym kandydatomwybranym kandydatomwybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału:do udziału:do udziału:do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofert

Data: 23/09/2020

Czas lokalny: 10:30

Miejsce: 

Siedziba Zamawiającego: ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, POLSKA.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: 

2021 rok

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznychInformacje na temat procesów elektronicznychInformacje na temat procesów elektronicznychInformacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki 

ochrony prawnej, tj.: odwołanie oraz skarga do sądu na zasadach 

zawartych w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.

2. 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.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności, o których mowa w 



art. 180 ust. 2 ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

przez Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami 

ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie 

pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone 

odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w dziale VI rozdział 2 

ustawy – Środki ochrony prawnej.

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o 

zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert 

bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia 

przez Izbę orzeczenia.

9. Koszty postępowania odwoławczego strony ponoszą stosownie do jego 

wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6 ustawy.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w 

Nowym Sączu.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 

Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w 

sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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