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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271325-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Tuchów: Elektryczność
2020/S 112-271325
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 065905194
Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 69c
Miejscowość: Tuchów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-170
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o.
E-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl
Tel.: +48 146210562
Faks: +48 146210564
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dorzeczebialej.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.dorzeczebialej.pl/przetargi/aktualne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. na 2021 i 2022 rok
Numer referencyjny: ZP – 11/20

II.1.2)

Główny kod CPV
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09310000 Elektryczność
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1556), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, w
szacowanej ilości 6 186 040 kWh dla istniejących i planowanych do podłączenia punktów poboru określonych w
załączniku nr 1 do SIWZ, w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Tuchów, gmina Ryglice, gmina Ciężkowice, gmina Rzepiennik Strzyżewski, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w szacowanej ilości 6 186 040 kWh dla
istniejących i planowanych do uruchomienia punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Umowa
będzie świadczona w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022 zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym czy to w formie prawa własności czy posiadania zależnego do
nieruchomości, na której stoi obiekt PPE, dla obiektów objętych prowadzonym postępowaniem przetargowym.
3. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne
oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami.
4. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 20 %) w okresie dostawy od 1.1.2021 do 31.12.2022 wyniesie 6
186 040 kWh, w tym:
1) dla grupy taryfowej C12a: 2 036 840 kWh przy czym:
— w strefie czasowej szczytowej (dziennej) 407 368 kWh,
— w strefie czasowej pozaszczytowej (nocnej) 1 629 472 kWh;
2) dla grupy taryfowej B23: 2 057 200 kWh przy czym:
— w strefie czasowej szczytowej (dziennej) 617 160 kWh,
— w strefie czasowej pozaszczytowej (nocnej) 1 440 040 kWh;
3) dla grupy taryfowej C22b: 2 092 000 kWh przy czym:
— w strefie czasowej szczytowej (dziennej) 1 464 000 kWh,
— w strefie czasowej pozaszczytowej (nocnej) 628 000 kWh.
Moc umowna dla wszystkich istniejących i planowanych do uruchomienia w 2020/2021 r. punktów poboru
wynosi łącznie 2 639 kW.
Uwaga! Szacunkowa ilość zamawianej energii jest ustalona na podstawie zużycia w 2019/2020 roku i ma
charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert, w żadnym przypadku nie stanowi ze strony
Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało
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jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii.
Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
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: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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 się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
ważną w okresie wykonywania umowy oraz posiadają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie, na którym znajdują się obiekty
Zamawiającego i punkty poboru.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy zostały wprowadzone do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/07/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o., Oczyszczalnia Ścieków, ul.
Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, POLSKA, sala narad (parter).

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował tzw.
„procedurę odwróconą” (o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp). Tym samym, Zamawiający najpierw dokona
oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny
ofert, określonych w pkt 13 SIWZ, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Dokumenty do złożenia za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu:
a) oferta złożona na formularzu ofertowym stanowiący zał. nr 2 do SIWZ;
b) oświadczenie wstępne stanowiące zał. nr 4 do SIWZ w formie wypełnionego i podpisanego kwalifikowalym
podpisem elektronicznym formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – aktualne na
dzień składania oferty;
c) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo
to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno
zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii.
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Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są składającymi ofertę podmiotami lub jeśli są
wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym.
Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji
zostało podpisane przez osobę[y] uprawnione do działania w jego imieniu;
d) potwierdzenie skutecznego wniesienia wadium:
— w przypadku wadium w formie pieniężnej – zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert,
— w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub
poręczenia). Dokument należy przekazać przed upływem terminu składania ofert w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
e) kalkulacja cenowa stanowiąca załącznik nr 3a i 3b;
f) zobowiązanie podmiotu o udostępnieniu zasobów;
g) oświadczenie w zakresie RODO.
3. Sposób komunikacji z Zamawiającym został opisany w rozdziale nr 7 SIWZ.
4. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych
00/100) – pozostały szczegóły dotyczące wniesienia wadium w rozdziale 8 SIWZ.
5. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) zostały opisane w rozdziale 18 SIWZ.
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
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu
VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2020
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