
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru stanowiących własność MPGK Sp. z o.o. we 
Włodawie o wartości przekraczającej 193 000 Euro

Nr sprawy: ZP/PN-1/2011           Nr referencyjny: 2011-046223

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Żołnierzy WiN 22
Miejscowość: Włodawa 
Kod pocztowy: 22-200
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy:
Tel.: +48 825721276
Osoby do kontaktów: Edyta Kozłowska-Lejko, Krzysztof Zaborek
E-mail: sekretariat@mpgk.wlodawa.pl
Faks: +48 825726591
Adres internetowy: www.mpgk.wlodawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: 
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Podmiot prawa publicznego
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Sprzedaż  energii  elektrycznej  dla  punktów  poboru  stanowiących  własność  MPGK  Sp.  z  o.o.  we  Włodawie 
o wartości przekraczającej 193 000 Euro
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia 
usług
b) Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy
1. Hydrofornia przy ul. Suchawskiej, 2 Kotłownia przy ul. Żołnierzy WiN WO-116, 3. Kotłownia przy ul. Żołnierzy 
WiN WO-117, 4. Ujęcie wody pitnej -hydrofornia przy ul. Jasnej, 5. Oczyszczalnia ścieków przy ul. Granicznej, 6. 
Wymiennikownia przy ul. Granicznej  8, 7. Wymiennikownia przy ul. H. Sawickiej, 8. Wymiennikownia przy ul. 
1000-l P.P. 19, 9.  Wymiennikownia przy ul. Czerwonego Krzyża 20, 10. Wymiennikownia przy ul. Rynek 4, 11. 
Wymiennikownia przy ul. Suchawskiej 2, 12. Wymiennikownia przy ul. Chełmskiej 15, 13. Wymiennikownia przy 
ul.  Żeromskiego  20,  14.   Wymiennikownia  przy  ul.  Szkolnej,  15.  Wymiennikownia  przy  ul.  Reymonta,  16. 
Wymiennikownia przy ul. Wojska Polskiego, 17.  Wymiennikownia przy ul. Długiej 51, 18.  Wymiennikownia przy 
ul.  Chełmskiej  4,  19.  Wymiennikownia  przy ul.  Korolowskiej,   20. Wymiennikownia  przy ul.  Kopernika 3,  21. 
Wymiennikownia przy ul. Szpitalnej 11a,  22. Wymiennikownia przy ul. Chełmskiej 3, 23.  Wymiennikownia przy 
ul. Żołnierzy WiN 27,  24. Wymiennikownia przy ul. Sierpińskiego 4,  25. Wymiennikownia przy ul. 1000-l P.P. 3/9,



26.  Wymiennikownia  przy  ul.  Modrzewskiego  31,  27.   Wymiennikownia  przy  ul.  Al.  Piłsudskiego,  28. 
Wymiennikownia przy ul. Kościuszki 1, 29. Przepompownia ścieków przy ul. Kraszewskiego, 30. Przepompownia 
ścieków przy ul. Nadrzecznej, 31.  Przepompownia ścieków ul. Lotnicza, 32.  Cmentarz komunalny Suszno, 33. 
Baza MPGK Sp. z o.o. przy ul. Żołnierzy WiN. 
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 81 poz. 615 z późn. zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, w planowanej ilości około 
4 503 679 kWh dla punktów poboru stanowiących własność MPGK Sp. z o.o. we Włodawie w grupach taryfowych 
B22 – 4 obiekty, C11 – 27 obiektów, C21 – 1 obiekt, C22a – 1 obiekt w okresie od dnia podpisania umowy do 
31.12.2012 roku,  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia 
zwanej dalej SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny 
Główny przedmiot: 09300000
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Podział na części: nie
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi 4 503 679 kWh, w tym:
• energia rozliczana całodobowo 1 398 368 kWh
• energia rozliczana w strefie szczytowej 756 393 kWh
• energia rozliczana w strefie pozaszczytowej 2 348 918 kWh
Ilość ta uwzględnia 10% wzrost oszacowanego zapotrzebowania na energię.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie: 01/07/2011 
Zakończenie: 31/12/2012 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN w formach określonych w art. 45 ust. 6
ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
Zgodnie z zawartą umową.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
Oferta wspólna.

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić
2) pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu  i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia  publicznego – do  oferty  należy dołączyć 
pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców ubiegających 
się o wspólne udzielenie zamówienia lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone 
w pkt.  3 lit.  a,  b,  c,  d, e potwierdzające,  że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania - 
składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

4) Warunki określone w Rozdziale V pkt. 1 musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy
Wykonawcy łącznie.

5) Oferta  musi  być  podpisana  w  taki  sposób,  aby  prawnie  zobowiązywała  wszystkich  Wykonawców 
występujących wspólnie.



6) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań.

7) Wszelka  korespondencja  dokonywana  będzie  z  Wykonawcą  występującym  jako  reprezentant 
pozostałych (Liderem).

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy): nie
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają:

a) koncesję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  energią  elektryczną, 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy,

b) zawartą umowę z operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji na 
obszarze,  na którym  znajduje  się  miejsce  dostarczania  energii  elektrycznej  –  dotyczy 
wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Ocena  spełniania  warunku  wymaganego  od  wykonawców  zostanie  dokonana  na  podstawie  złożonego 
dokumentu według formuły spełnia/ nie spełnia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ustawy,

b) warunki  określone  w ust.  1  musi  spełniać  przynajmniej  jeden  z  Wykonawców lub  wszyscy 
Wykonawcy łącznie.

Wykaz dokumentów i  oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełniania 
warunków udziału w postępowaniu:
1.  W  celu  wykazania  spełniania  warunku  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  przedmiotem 
zamówienia działalności, wykonawca dołączy do oferty:

a) koncesję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  energią  elektryczną, 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy,

b) zawartą umowę z operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji na 
obszarze,  na  którym  znajduje  się  miejsce  dostarczania  energii  elektrycznej  –  dotyczy 
wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę pozostałych warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy  należy  przedłożyć  oświadczenie,  które  stanowi  załącznik  nr  3  do  niniejszej  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

3. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,  które stanowi załącznik nr  4 do niniejszej 
SIWZ, oraz poniższe dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia  w oparciu  o art.  24 ust.  1  pkt  2  ustawy,  wystawione nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  w  przypadku  osób  fizycznych 
oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunek  aktualności  spełniać  będzie  również  dokument  wystawiony  z  datą  wcześniejszą,  lecz 
potwierdzony w wymaganym terminie przez organ wydający ww. dokument,

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie  lub rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,



c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie  lub rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert,

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru,
2) zaświadczenia właściwego naczelnika skarbowego,
3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS,
4) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp

składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert,

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu,  wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

zamiast:
1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp

składa  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo 
zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  ustawy 
potwierdzające że:

1) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 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.  Powyższy  dokument  musi  być  wystawiony  z  zachowaniem  terminów, 
o których mowa w ust. 4.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. Nr 3 do SIWZ).
Ocena  spełniania  warunku  wymaganego  od  wykonawców  zostanie  dokonana  na  podstawie  złożonego 
dokumentu według formuły spełnia/ nie spełnia.
 
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.



Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. Nr 3 do SIWZ).
Ocena  spełniania  warunku  wymaganego  od  wykonawców  zostanie  dokonana  na  podstawie  złożonego 
dokumentu według formuły spełnia/ nie spełnia.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy): nie
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:  
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy: ZP/PN-1/11
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 10/05/2011 Godzina: 14:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 11/05/2011 Godzina: 11:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
Postępowaniu: PL 
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/05/2011 Godzina: 11:05
Miejsce (jeżeli dotyczy): Siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy): tak
Komisja Przetargowa i uczestnicy postępowania.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotycz): tak
Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: sierpień 2012
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
WSPÓLNOTOWYCH: nie
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
 Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)



VI.4.2) Składanie odwołań 
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub 
miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp w toku postępowania o udzielenie zamówienia, przysługują środki 
ochrony prawnej, zgodnie z przepisami działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” 
(art. 179-198).
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa 
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 31/03/2011 


