
 

Lublin: Dostawa energii elektrycznej oraz usługa dystrybucji 
Numer ogłoszenia: 134707 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego 
 zawarcia umowy ramowej 
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki , ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, 

woj. lubelskie, tel. 81 7184410, faks 81 7478646. 

� Adres strony internetowej zamawiającego: www.imw.lublin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej oraz usługa dys-

trybucji. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa energii elektrycznej do siedziby Zamawiającego, realizowana na podstawie umowy sprzedaży, o 

której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 

984 i poz. 1238 z późn. zm.), oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej Wykonawca będzie 

dostarczał energię zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w 

aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne w szczególności ze standar-

dami obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w 

sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z póź-

niejszymi zmianami),.. 

II.1.5) 
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

� Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

�  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2. 



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: Okres w miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINAN-
SOWYM I TECHNICZNYM 

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 

o Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wy-

konywania określonej działalności lub czynności, zobowiązany jest wykazać, że posiada 2) ak-

tualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) ener-

gii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykony-

wania umowy, 3) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dys-

trybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki( dotyczy Wy-

konawców będących Operatorem Systemu Dystrybucji- OSD) lub w przypadku wykonawców 

nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej- Oświadczenie o posiadaniu aktualnej, obowią-

zującej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia umowy z Operatorem Systemu Dystrybu-

cyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się 

miejsce dostarczania energii elektrycznej 

� III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, poza złożeniem oświadczenia o spełnianiu 

warunku 

� III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, poza złożeniem oświadczenia o spełnianiu 

warunku 

� III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, poza złożeniem oświadczenia o spełnianiu 

warunku 

� III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, poza złożeniem oświadczenia o spełnianiu 

warunku 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WY-

KONAWCY 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, jeże-

li przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, na-

leży przedłożyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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

darczej, 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 postę-

powaniu 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 Pol-

skiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwier-

dzający, 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 udzie-

lenie 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 kapi-

tałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia, zastę-

puje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do re-

prezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Niniejsze dokumenty 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wyko-

nawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykona-

nia zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charak-

teru prawnego łączących go z nimi stosunków 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

� 1 - Cena - 95 

� 2 - termin płatności - 5 

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 pod-

stawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 



Dopuszcza się zmianę cen energii elektrycznej w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację 

cen energii elektrycznej wynikających ze zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub po-

datku akcyzowego, a także wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią 

elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii 

elektrycznej. W takich przypadkach cena za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy bę-

dzie obliczana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uwzględniać będzie korektę o wartość wyni-

kającą z powyższych zmian, z zastrzeżeniem nie przekroczenia całkowitej wartości umowy. Sprzedawca 

poinformuje klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, 

wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny ener-

gii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienio-

nych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.W przypadku gdy zmiana para-

metrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z tary-

fą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

wienia: www.imw.lublin.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Medycyny Wsi 

im. W. Chodźki ul. Jaczewskiego 2 20-090 Lublin www.imw.lublin.pl.. 

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

ofert: 21.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki ul. Jaczewskiego 2 20-

090 Lublin, Kancelaria. 

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 


