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- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
Polska-Kozienice: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2019/S 196-475550
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
TI.280.10.2018
ul. Przemysłowa 15
Kozienice
26-900
Polska
Osoba do kontaktów: Ernest Wąsik, Krzysztof Boryczka
Tel.: +48 486142403
E-mail: biuro@kgkkozienice.pl
Faks: +48 486142403
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kgkkozienice.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać
bezpłatnie pod adresem: www.kgkkozienice.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://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Numer referencyjny: TI.280.10.2019
II.1.2) Główny kod CPV
09300000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Kozienickiej Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
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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
09310000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Kozienickiej Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
2. Szacunkowa ilość dostarczonej energii w okresie dostawy wynosi 8 251 768 kWh w podziale
na zużycie w następujących grupach taryfowych:
Lp. Taryfa; Szacunkowa ilość:
1. C-11; 914 204,00 kWh;
2. C-12A; 480 924,00 kWh;
3. C-21; 379 038,00 kWh;
4. C-22 A; 3 933 404,00 kWh;
5. C-22 B; 2 177 880,00 kWh;
6. G-11; 135 914,00 kWh;
7. G-12; 230 404,00 kWh.
3. Szczegółowe zestawienie punktów poboru energii znajduję się w załączniku nr 6 do SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega obowiązek wykonania przez wykonawcę rozliczeń energii
elektrycznej wyprodukowanej przez zamawiającego w mikroinstalacji, o której mowa w
„Potwierdzeniu możliwości świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej” stanowiącej
załącznik nr 7 do SIWZ.
5. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej i w Załączniku nr 6
do SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec
zmianie. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii
wskazanej w Załączniku nr 6 do SIWZ,) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb
zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia sprzedawca zobowiązany jest w
każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny jednostkowe netto energii.
Sprzedawca nie może dochodzić od zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np.
odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy zamawiający zakupi od sprzedawcy
mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana
powyżej i w Załączniku nr 6 do SIWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub
zmniejszeniem ilości PPE zamawiającego, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej
lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE.
6. Ilości energii elektrycznej podane wyżej w tabeli są ilościami szacunkowymi, w celu
określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego
wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy. Zamawiający będzie rozliczany w
czasie trwania umowy z faktycznego bieżącego zużycia energii elektrycznej bez limitów jej
poboru. Obowiązywać będzie cena podana w ofercie za 1 kWh za faktycznie zużytą energię
elektryczną.
7. Wykonawca musi posiadać ważną i obowiązującą generalną umowę dystrybucyjną zawartą z
właściwym dla zamawiającego operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Wykonawca jest
zobowiązany przed zawarciem umów z zamawiającym zawrzeć umowy (jeżeli ich nie posiada)
z operatorem systemu dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej na terenie realizacji
niniejszego zamówienia dla każdego podmiotu.
8. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, zamawiającemu na jego
pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 2.7.2007 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub w każdym później wydanym akcie
prawnym określającym te stawki.
9. Zamawiający uprawniony jest do zmiany postanowień zawartej umowy (w tym Załącznika nr
6 do SIWZ) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w
przypadku zmiany grupy taryfowej, zmiany mocy zamówionej lub parametrów technicznych
PPE. W takiej sytuacji strony umowy podpiszą aneks do umowy, zaś rozliczenia dokonywane
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będą w oparciu o wskazane w ofercie wykonawcy ceny jednostkowe, właściwe dla zmienionej
grupy taryfowej. Zmiana ilości PPE może nastąpić tylko w obrębie grup taryfowych
wyszczególnionych w SIWZ oraz w formularzu ofertowym.
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: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
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:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
— wykonawca spełni ten warunek jeśli posiada obowiązującą koncesje na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczną, wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki,
— wykonawca musi mieć zawartą umowę, lub zawrze ją do chwili zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej; tj. tzw. generalną umowę dystrybucyjną, z lokalnym operatorem
systemu dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii
elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów
zamawiającego wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ.
2. Do oferty sporządzonej w oparciu o załącznik nr 1 do SIWZ, wykonawca zobowiązany jest
dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy.
Oświadczenie należy złożyć w oryginale na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (zwanym dalej JEDZ - wg załącznika nr 2 do SIWZ), którego wzór określa
rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 ustanawiające standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE seria L 2016, nr 3,
s.16). JEDZ wykonawca sporządza pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w jednolitym
dokumencie JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Szczegółowe informacje związane z zasadami i
sposobem wypełnienia JEDZ znajdują się w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych,
dostępnych na stronie internetowej urzędu. Serwis dostępny jest pod adresem
(https:/espd.uzp.gov.pl/).
3. 1) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energia elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) oświadczenie o zawartej umowie z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci do
których przyłączone są obiekty zamawiającego;
c) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
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wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wy-stawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - inne dokumenty, sporządzonego
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem dostawy energii o
wartości minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.
Opis sposobu dokonywania oceny powyższego warunku.
Zamawiający dokona oceny sprawdzania tego warunku na podstawie wykazu dostaw
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy - inne dokumenty.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 5 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
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: tak
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: 14/11/2019
Czas lokalny: 09:00
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: 14/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
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Siedziba zamawiającego - sala konferencyjna.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.
3.. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestnicz...
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2021.
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawcy składający oferty muszą wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.
3. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt
4, pkt 8 ustawy Pzp).
4. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Na wezwanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a także osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają zasady zawarte w SIWZ w pkt VI.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224787700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2019
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