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Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Energia Komunalna Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 386655147
Adres pocztowy: Rynek 55/2
Miejscowość: Dzierżoniów
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Smolarz
E-mail: biuro@energia-komunalna.pl
Tel.: +74 8374047
Adresy internetowe:
Główny adres: https://energia-komunalna.pl
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Dzierżoniów
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Dzierżoniów
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Smolarz
E-mail: biuro@energia-komunalna.pl
Tel.: +74 8374047
Adresy internetowe:
Główny adres: https://energia-komunalna.pl/
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bielawa
Adres pocztowy: Plac Wolności 1
Miejscowość: Bielawa

Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Smolarz
E-mail: biuro@energia-komunalna.pl
Tel.: +74 8374047
Adresy internetowe:
Główny adres: https://energia-komunalna.pl/
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pieszyce
Adres pocztowy: Tadeusza Kościuszki 2
Miejscowość: Pieszyce
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Smolarz
E-mail: biuro@energia-komunalna.pl
Tel.: +74 8374047
Adresy internetowe:
Główny adres: https://energia-komunalna.pl/
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dzierżoniów
Adres pocztowy: Piastowska 1
Miejscowość: Dzierżoniów
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Smolarz
E-mail: biuro@energia-komunalna.pl
Tel.: +74 8374047
Adresy internetowe:
Główny adres: https://energia-komunalna.pl/
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Dzierżoniów
Adres pocztowy: Rynek 27
Miejscowość: Dzierżoniów
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Smolarz
E-mail: biuro@energia-komunalna.pl
Tel.: +74 8374047
Adresy internetowe:
Główny adres: https://energia-komunalna.pl/
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Kilińskiego 25a
Miejscowość: Dzierżoniów
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Smolarz
E-mail: biuro@energia-komunalna.pl
Tel.: +74 8374047

Adresy internetowe:
Główny adres: https://energia-komunalna.pl/
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające
zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego, na okres od
1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Numer referencyjny: EK-ZP1/8/22
II.1.2) Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia
2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla 6 uczestników grupowego zakupu energii
elektrycznej (GZEE) o łącznej szacunkowej wielkości 8 925 856,75 kWh do 487 PPE na
zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.
j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1385 z późniejszymi zmianami) oraz na wydanych na jej
podstawie aktach wykonawczych.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 Elektryczność
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
lokalizacja realizacji zgodna z miejscem działalności Zamawiających biorących udział
w postępowaniu
II.2.4) Opis zamówienia:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1
stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla 6 uczestników grupowego zakupu energii
elektrycznej (GZEE) o łącznej szacunkowej wielkości 8 925 856,75 kWh do 487 PPE na

zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.
j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1385 z późniejszymi zmianami) oraz na wydanych na jej
podstawie aktach wykonawczych. 2.2 Dostawa energii elektrycznej w przedmiotowym
zamówieniu publicznym, będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy,
jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 2.3 Zapewnienie
dostaw odbędzie się poprzez zakup potrzebnego wolumenu energii w kontrakcie
rocznym, na rok 2023 (wg indeksu BASE_Y-23 notowanego na Towarowej Giełdzie
Energii, tj. TGE). Decyzja o terminie i warunkach zakupu będzie podejmowana przez
Zamawiającego Upoważnionego lub inny podmiot (osoba) właściwie upoważniony (a).
Rzeczywista wartość zamówienia będzie zatem uzależniona od ceny zakupu
kontraktu rocznego BASE_Y-23 oraz marży Wykonawcy i obowiązkowych obciążeń
(akcyza, prawa majątkowe, podatki itp.). Metoda określenia warunków cenowych
dostaw została opisana szczegółowo we wzorze Umowy Sprzedaży – Załącznik nr 8
do SWZ. 2.4 Łączna ilość uczestników GZEE to 6 podmiotów wg stanu na dzień
ogłoszenia postępowania. Pozostałe szczegóły opisu zamówienia określone zostały w
załączniku nr 1 do SWZ (OPZ)
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: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa obowiązywać. będzie od dnia jej zawarcia do 31.12.2023 r. Realna dostaw
energii elektrycznej będzie trwać od dnia 1.01.2023 r., lecz rozpocznie się nie
wcześniej, niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży
lub umów kompleksowych energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą oraz
pozytywnym zakończeniu procedury zmiany sprzedawcy (dla każdego z punktów
poboru energii elektrycznej – PPE) u lokalnego OSD oraz zawarciu umowy o
świadczenie usług dystrybucji (jeżeli dot.)
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
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z ustawą z kwietnia
1997 roku - Prawo energetyczne, potwierdzającą posiadanie uprawnień do

prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną. W przypadku
składania oferty wspólnej ww. warunek uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej
jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada ww.
uprawnienia do prowadzenia działalności i zrealizuje dostawy, do których
uprawnienia te są wymagane.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej:
5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) sumaryczna sprzedaż energii elektrycznej w
ciągu 12 kolejnych miesięcy wynosiła ilościowo co najmniej 8 GWh i dotyczyła
sumarycznie rozliczenia co najmniej 100 punktów poboru energii elektrycznej (PPE) w
ciągu kolejnych 12 miesięcy.
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z SWZ.
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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2022
Czas lokalny: 12:00
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
Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2022
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/10/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej, pod adresem:
https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia ofert
określone zostały w rozdziale 15 SWZ
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100.000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej ani nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej. 4. Zamawiający nie wymaga
wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm.) - dalej ustawy Pzp lub Pzp, o wartości
szacunkowej przekraczającej progi unijne o których mowa w art. 3 Pzp. 6.
Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez
zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w SWZ wraz ze wszystkimi
załącznikami stanowiącymi jej integralną część. 7. W niniejszym postępowaniu
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w
art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 256 Pzp
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania
przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że
dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 9. Postępowanie prowadzone
będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty
sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego
sporządzona będzie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Klauzula informacyjna
RODO opisana została w SWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w ustawie Pzp - wnoszone w sposób i w terminach określonych w
Ustawie. 2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu
oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym. 4. Odwołujący
przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. 5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2022

