
Kalisz: Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, 

Czysta Gmina 

Numer ogłoszenia: 278028 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015 
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: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" , pl. 

Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 7635650, faks 62 7635651. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.czystemiasto.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla 

Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 

energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie około 648,70 MWh. Ilość 

zapotrzebowania na energię elektryczną została ustalona na podstawie faktur za okres 

ostatnich 12 miesięcy i zbilansowana została o planowaną ilość energii własnej, która zostanie 

wytworzona przez jednostkę kogeneracyjną należącą do Zamawiającego. Jednostka 

kogeneracyjna umiejscowiona jest na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych Orli Staw, Nowe Prażuchy 2, Ceków. Energia elektryczna będzie używana na 

potrzeby odbiorcy końcowego w rozumieniu art. 3. Pkt 13a Prawa energetycznego. 

Zamawiający uzyska koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach 

energii, w związku z czym nie będzie posiadał statusu nabywcy końcowego w rozumieniu art. 

2 ust 1 pkt 19 ustawy z dnia 6 grudnia o podatku akcyzowym. Planowany termin uzyskania 

koncesji przez Zamawiającego to styczeń 2016 roku. Po uzyskaniu koncesji Zamawiający 

będzie płatnikiem podatku akcyzowego od energii zakupionej na potrzeby własne. 

Zamawiający o fakcie uzyskania koncesji powiadomi Wykonawcę. 2.Szczegółowy zakres 

zamówienia został określony w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Pozostałe warunki dotyczące 

realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej - 

załącznik nr 2 do ogłoszenia. Załączniki nr 1 i 2 publikowane są na stronie internetowej 



Zamawiającego: http://www.czystemiasto.pl/bip/bip.html 3.Dostawa energii elektrycznej 

odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - 

Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej 

ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi 

odbiorców określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2013 r. w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

energią elektryczną (t.j. 2013 r. Dz. U. poz 1200). 4.Usługi dystrybucyjne będą świadczone na 

podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja S.A. oraz ENERGA Operator S. A. 

5.Wymagania stawiane Wykonawcy: Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu 

Wykonawcy pełnomocnictwa do: 5.1.zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży 

do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej, 5.2.reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy. 5.3 

wystąpienia do OSD z wnioskiem o zmianę grupy taryfowej, płatnika, danych adresowych dla 

punktów poboru energii elektrycznej określonych w załączniku nr 1 do umowy podczas 

realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego. 6. W załączniku nr 1 do 

ogłoszenia informacyjnie wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), 

które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie 

trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 7. Zamawiający przewiduje możliwość 

zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 

34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej 

na warunkach zawartej umowy o 30% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający 

uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zwiększenia zapotrzebowania na dostawę 

energii elektrycznej do ppe w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Prawo opcji jest uprawnieniem 

Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej 

umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest 

złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z 

prawa opcji w określonym poprzez niego zakresie. 

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, 09.00.00.00-3, 09.31.00.00-5. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

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 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca składając wniosek o 

dopuszczeniu do udziału w postępowaniu wykaże, że posiada uprawnienia do 

wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie 

aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t. j. 

Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) (w przypadku wspólnego ubiegania się o 

udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 

przedmiotowy dokument musi być złożony dla tego z Wykonawców, który 

będzie wykonywał koncesjonowaną część zamówienia) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna 

warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna 

warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna 

warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna 

warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp 

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

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 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, jeżeli 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, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, 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 postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, 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 udzielenie 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 kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zawierający wszystkie 

informacje wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia publikowany na stronie 

Zamawiającego http://www.czystemiasto.pl/bip/bip.html 2.Jeżeli osoba osoby podpisujące 

wniosek i dokumenty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu działa działają na podstawie 

pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać 

uprawnienie do podpisania wniosku i dokumentów. Pełnomocnictwo to musi zostać 

dołączone do wniosku i musi być złożone w oryginale lub też kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem notarialnie (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w 



oryginale). 3.Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału, 

Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U z 2015 r. poz 184) albo 

Informacji, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, które należy złożyć w 

oryginale. Poświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby 

uprawnionej/osób uprawnionych, z adnotacją za zgodność z oryginałem. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 

podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b ustawy, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych 

do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentu oryginalnego w rozumieniu 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231).4.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście 

Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej muszą być parafowane przez 

osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (osobę podpisującą Wniosek). 

5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 

warunków określonych w pkt. III.3.1)-5) winien spełniać co najmniej jeden z tych 

wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.6.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania 

osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4.3.1) , zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 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 - 

wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.7.W przypadku wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców 

albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie - wymagane oświadczenie należy złożyć w sposób 

zgodny z jego wzorem - Załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.8.W przypadku wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca 

nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców. Ocena spełnienia przedstawionych 

warunków udziału zostanie dokonana wg formuły spełnia, nie spełnia 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

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 podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w zawartej umowie, w 

zakresie: 1)zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w 

przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub 

podatkiem VAT o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki, 2)obniżenia ceny jednostkowej 

energii elektrycznej netto za 1kWh o wartość podatku akcyzowego w przypadku utraty przez 

Zamawiającego statusu nabywcy końcowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 19 ustawy o 

podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku (tekst jednolity z dnia 25 marca 2014 r. Dz. 

U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.). 3)zmiany wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną dla 

punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy, przy czym zmiana 

wielkości zapotrzebowania na energię wynikać może np. ze zmiany stanu prawnego punktu 

poboru, zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych 

uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, 4)zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany ceny jednostkowej za 1 kWh brutto 

wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania 

energii podatkiem akcyzowym, 5)zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do 

poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od 

Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego 

się procesu rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych/sprzedaży 6)zmiany 

wielkości mocy umownych i grup taryfowych, 7)regulacji prawnych wprowadzonych w życie 

po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany. 8)oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub 

Wykonawcy. 9)zmiany statusu nabywcy końcowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 19 ustawy 

o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku (tekst jednolity z dnia 25 marca 2014 r. Dz. 

U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), 10)zmiany sposobu lub zakresu świadczenia przedmiotu 

umowy w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wykorzystaniem energii 

elektrycznej wytworzonej przez Zamawiającego w kogeneracji, wpływających na prawa i 

obowiązki stron wynikające z niniejszej umowy. Wszelkie zmiany niniejszej umowy 

wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
http://licytacje.uzp.gov.pl 

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia 

w licytacji elektronicznej: http://www.czystemiasto.pl/bip/bip.html 



IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: IV.4.8) 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy): 1. Wykonawca ma 

prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. 

Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie 

Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) 

Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien 

zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z 

wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu 

informację o swoim LOGINie (identyfikatorze). c) W przypadku podania przez Wykonawcę 

niewłaściwego loginu, bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, 

Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na jeden dzień przed terminem 

otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem 

możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 3. Wymagania techniczne: Komputer 

klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów 

przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla 

Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww przeglądarek lub przeglądarką 

równoważną, podłączony do sieci Internet. 

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień: 1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 

1-etapową. 2. Wykonawcy w trakcie licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia w 

zakresie wynagrodzenia netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej. 3. Oferta złożona w 

toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku 

licytacji Wykonawcy proponują wynagrodzenie netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej 

wyrażone w złotych oraz ewentualnie w groszach. Uwaga: grosze należy oddzielić od złotych 

kropką. 5. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 0,50 zł netto. Pierwsze składane 

postąpienie winno być niższe od kwoty wywoławczej. Kolejne postąpienia winny być niższe 

od wynagrodzenia netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej zaproponowanego wcześniej 

przez innego Wykonawcę. 6. Zamawiający informuje, że kwota wywoławcza wynosi: 240,00 

zł netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej. Zamawiający udzieli zamówienia 

Wykonawcy, który zaoferuje najniższe wynagrodzenie netto za 1 MWh energii elektrycznej 

czynnej. 7. W celu ustalenia zaoferowanej ceny brutto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej 

- wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie zwycięskiej zostanie zwiększone o 23 % 

stawkę podatku VAT. Całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie 

stanowiło iloczyn łącznego szacowanego wolumenu w ilości 648,70 MWh i wynagrodzenia 

netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej zaoferowanego w licytacji powiększonego o 

stawkę podatku VAT 23 %. IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w 

tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy): 1. Przedmiotowa licytacja 

elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. Wykonawcy w trakcie licytacji składają kolejne 

korzystniejsze postąpienia w zakresie wynagrodzenia netto za 1 MWh energii elektrycznej 

czynnej. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył 

ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują wynagrodzenie netto za 1 

MWh energii elektrycznej czynnej wyrażone w złotych oraz ewentualnie w groszach. Uwaga: 

grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 0,50 

zł netto. Pierwsze składane postąpienie winno być niższe od kwoty wywoławczej. Kolejne 

postąpienia winny być niższe od wynagrodzenia netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej 

zaproponowanego wcześniej przez innego Wykonawcę. 6. Zamawiający informuje, że kwota 

wywoławcza wynosi: 240,00 zł netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej. Zamawiający 



udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższe wynagrodzenie netto za 1 MWh 

energii elektrycznej czynnej. 7. W celu ustalenia zaoferowanej ceny brutto za 1 MWh energii 

elektrycznej czynnej - wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie zwycięskiej zostanie 

zwiększone o 23 % stawkę podatku VAT. Całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu 

zamówienia będzie stanowiło iloczyn łącznego szacowanego wolumenu w ilości 648,70 

MWh i wynagrodzenia netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej zaoferowanego w 

licytacji powiększonego o stawkę podatku VAT 23 %. 8.Za pośrednictwem platformy 

licytacyjnej Wykonawcy na bieżąco otrzymują informację o pozycji składanych przez nich 

ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o 

zaoferowanych wysokościach postąpień. Minimalna wysokość postąpienia 0,50 PLN netto. 

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

  

Licytacja jednoetapowa   czas trwania: 30 minut 

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji 

elektronicznej: 27.10.2015 godzina 13:00, miejsce: Enmedia Sp. z o.o ul. Warszawska 43, 

61-028 Poznań. Na kopercie należy umieścić następujące inform.:Dostawa energii el. dla 

Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto,Czysta Gmina. 

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 6-go dnia od dnia przekazania 

zaproszenia, o godz. 11:00. 

IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): 

Licytacja zostanie zamknięta w dniu jej otwarcia o godz. 11:30 

IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy 

licytacji elektronicznej): 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej): 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego zawarto we wzorze umowy umieszczonym na stronie 

internetowej Zamawiającego: http://www.czystemiasto.pl/bip/bip.html jako Załącznik nr 2 do 

ogłoszenia 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 

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 



 


