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Zaproszenie do negocjacji, kierowane do Wykonawcy: 

Firma:   Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. 

Adres:   ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków 

NIP:   6762337735 

REGON:   120378027 

KRS:   0000270491 

Zamówienie publiczne, zwane dalej „Zamówieniem” dotyczy zadania pn.:  

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego dla Dzierżoniowskiej Grupy 

Zakupowej”. 

Wartość Zamówienia przekracza progi unijne określone dla dostaw, na podstawie art. 3 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1710 ze 

zmianami), zwanej dalej „Ustawą Pzp”. 

Zamawiający powierzyli przeprowadzenie postępowania w ramach pomocniczych działań 

zakupowych pełnomocnikowi (pełnomocnictwa stanowią załącznik nr 3 do Zaproszenia), na 

podstawie art. 37 ust. 1 Ustawy Pzp. 

PEŁNOMOCNIK ZAMAWIAJĄCEGO: 

Firma:    Energia Komunalna Sp. z o.o. 

Adres:    Rynek 55/2, 58-200 Dzierżoniów 

NIP:    8822135641 

REGON:    386655147 

KRS: 000852411, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy, 

kapitał zakładowy 3.173.000 zł 

Telefon:    +48 74 837 40 47 

Adres e-mail:   prezes@energia-komunalna.pl  

Adres www:   https://energia-komunalna.pl  

Adres www do obsługi 

zamówień publicznych: https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl  

 

 

 

 

 

 

Dzierżoniów, 11 stycznia 2023 r. 

 

mailto:prezes@energia-komunalna.pl
https://energia-komunalna.pl/
https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl/
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ZAMAWIAJĄCY: 

1) Gmina Miejska Dzierżoniów, którą reprezentuje Dariusz Kucharski – Burmistrz Dzierżoniowa; 

2) Gmina Bielawa, którą reprezentuje Andrzej Hordyj – Burmistrz Bielawy; 

3) Gmina Pieszyce, którą reprezentuje Dorota Konieczna-Enözel – Burmistrz Pieszyc; 

4) Gmina Dzierżoniów, którą reprezentuje Marek Chmielewski – Wójt Gminy Dzierżoniów. 

Podstawa prawna zastosowania trybu z wolnej ręki: art. 214 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp. 

 

Podstawa faktyczna zastosowania trybu z wolnej ręki. 

W poprzednio ogłoszonych postępowaniach przetargowych (dot. roku 2022 z okresem 

dostawy energii w roku 2023) nie został wyłoniony żaden wykonawca, co w konsekwencji 

skutkowało koniecznością unieważnienia przeprowadzonych postępowań. Ze względu na 

wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiających, której nie 

mogli oni przewidzieć wcześniej, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a w 

obecnej sytuacji nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia 

zamówienia. W związku z powyższym, iż w poprzednich postępowaniach nie udało się wyłonić 

Wykonawcy, Zamawiający podjął decyzję o zastosowaniu trybu z wolnej ręki poprzez wysłanie 

zaproszenia, do Wykonawcy, który de facto jest również sprzedawcą rezerwowym energii 

elektrycznej.  

 

I. Zamawiający. 

Przeprowadzenie postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiających wraz z podległymi im 

jednostkami organizacyjnymi, zostało powierzone Pełnomocnikowi Zamawiających (zwanego 

dalej „Zamawiającym”). 

II. Sposób prowadzenia negocjacji. 

Negocjacje odbywać się będą poprzez wymianę korespondencji przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Komunikacja będzie obejmować m.in. wymianę informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie 

Zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem 

platformy zakupowej, pod adresem: https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl, zwanej 

dalej „Platformą”. Negocjacje będą dotyczyły postanowień umowy, które zostaną zawarte po 

przeprowadzeniu niniejszego postępowania. 

III. Termin prowadzenia negocjacji. 

Termin prowadzenia negocjacji określa się od dnia umieszczenia niniejszego zaproszenia do 

dnia zawarcia umów kompleksowych. 

IV. Krótki opis przedmiotu Zamówienia. 

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Dzierżoniowskiej Grupy 

Zakupowej, dla 264 PPE wskazanych w załączniku nr 1 do Zaproszenia. 

CPV: 09300000-2  Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

CPV: 09310000-5  Elektryczność 

https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl/
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V. Wymagania stawiane Wykonawcy. 

1.1. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 

poniższych kryteriów. 

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 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1385 ze zmianami), potwierdzającą posiadanie uprawnień do prowadzenia 

działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

 

1.2. Podstawy wykluczenia. 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp. 

Dodatkowo zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek 

z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835). 

1.3. Wymagane dokumenty. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć za pośrednictwem Platformy oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zaproszenia, stanowiące dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu.  

Wykonawca składa oświadczenie w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności 

w formatach .pdf (rekomendowanym przez Zamawiającego), .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt, 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

1.4. Pełnomocnictwo do przystąpienia do negocjacji. 

Jeżeli  umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy przez osobę biorącą udział w 

negocjacjach nie wynika z właściwego dokumentu rejestrowego, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo za pośrednictwem Platformy. 

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Gdy pełnomocnictwo zostało wystawione jako dokument w 
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postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią 

i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia 

zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 

mocodawca lub notariusz. 

VI. Istotne postanowienia umów w sprawie zamówienia publicznego. 

Termin zawarcia umów – od dnia 1 lutego 2023 r. na czas nieoznaczony.  

VII. Komunikacja z Zamawiającym: 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za 

pośrednictwem Platformy.  

Osoba wskazana do kontaktu z Wykonawcą: 

Tomasz Smolarz,  e-mail: prezes@energia-komunalna.pl 

 

 

VIII. Klauzula informacyjna RODO. 

Zamawiający działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

2016 r., str. 1-88), zwanego dalej „RODO", informuje Pana/Panią, że:  

1) Administratorem Danych Osobowych jest Energia Komunalna Sp. z o.o., Rynek 55/2, 58-

200 Dzierżoniów; 

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.); 

4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

6) w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych ( w 

przypadku, gdy Wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1- 3 w/w 

rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może 

żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mający na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

mailto:prezes@energia-komunalna.pl
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b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników), 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne  względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) Wykonawcy nie przysługuje: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. c RODO.” 

 

IX. Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wykaz PPE. 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


