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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426683-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Rawicz: Elektryczność
2022/S 150-426683
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
Adres pocztowy: ul. Mikołaja Kopernika 4
Miejscowość: Rawicz
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Kod pocztowy: 63-900
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Stefaniak
E-mail: pcuw@powiatrawicki.pl
Tel.: +48 669413592
Adresy internetowe:
Główny adres: https://e-propublico.pl/
Adres profilu nabywcy: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://e-propublico.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://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka samorządu terytorialnego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji en. elekt.
dla potrzeb Powiatu Rawickiego oraz jed. organ. Pow. Raw. w okresie 01.01.2023r.-31.12.2023r.
Numer referencyjny: PCUW.261.3.4.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów
wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej
w okresie od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. wynosi: 385 137 kWh (zamówienie planowane). Szczegółowy zakres
zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych
postanowieniach umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 974 321.20 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Rawicki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów
wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej
w okresie od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. wynosi: 385 137 kWh (zamówienie planowane).
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki określone zostały w projektowanych
postanowieniach umowy sprzedaży energii elektrycznej – Zał. nr 2 do SWZ.3. Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. – Prawo energetyczne, ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy oraz zgodnie z wydanymi do tych
ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi
w Rozporządzeniu Ministra klimatu i środowiska z dni 5 stycznia 2022 r. zmieniające Rozporządzenie w
sprawie szczegółowych zasad kształtowania I kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną raz
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Rozporządzeniu Ministra klimatu i środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
4. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy,
stanowiący Zał. nr 2 do SWZ. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa
do:
-Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego
o zawarciu umowy kompleksowej energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży
energii elektrycznej,
-Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej dla punktów poboru
energii elektrycznej zawartych
w załączniku nr 1 do umowy oraz nowych punktów poboru,
-Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub
Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów
poboru zamieszczonych w załączniku nr 1 do umowy (Załącznik nr 1 do SWZ),
-Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych
z procesem zgłoszeniem Sprzedawcy dla nowych punktów poboru energii elektrycznej, na które Zamawiający
otrzymał od OSD numer umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
5. Obowiązujące umowy kompleksowe energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej
dla punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w Załączniku nr 1 SWZ zawarte są na czas określony,
a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie o nazwie „Okres obowiązywania obecnej
umowy/ okres wypowiedzenia”.
6. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej
ilości zakupionej energii elektrycznej i/lub wartości dystrybucji zakupionej energii elektrycznej w zakresie: dla
zwiększenia do 15%, dla zmniejszenia do 15% względem ilości (wartości) zamówienia określonego w zał. nr 1
do SWZ (zamówienie planowane). Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio
zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zmiana
ilości energii elektrycznej następuje automatycznie i nie wymaga oświadczenia strony. W ramach niniejszego
prawa Zamawiający może dodawać i odejmować PPE oraz dokonać zmian parametrów dystrybucji energii,
w takim przypadku Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z
powyższego prawa w określonym przez niego zakresie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z
prawa do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii elektrycznej i/lub wartości dystrybucji
zakupionej energii elektrycznej w zakresie dla zwiększenia do 15%, dla zmniejszenia do 15% względem ilości
zamówienia planowanego Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 974 321.20 PLN

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
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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

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 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w
zakresie:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
a) Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art.
32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
b) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie warunek z pkt a) zostanie spełniony,
jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku
w tym zakresie,
- zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający stawia minimalne warunki jakie winien spełnić
Wykonawca, do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakościowym:
Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem w którym upływa termin składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, posiada wiedzę i doświadczenie w
zrealizowaniu co najmniej jednej dostaw na kompleksową dostawę energii elektrycznej u jednego Odbiorcy/
Zamawiającego, gdzie wielkość roczna każdej z nich nie była niższa niż: 500 000 kWh w okresie 12 miesięcy.
Wykazana przez Wykonawcę dostawa może być świadczeniem okresowym lub ciągłym, która spełnia powyższy
warunek, a dostawa wykonywana jest nadal. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana
musi spełnić wymogi określone przez zamawiającego w warunku w pkt 6.1.4.
Zamawiający określa, że wykonanie ww. dostaw powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawcy
sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w walutach innych niż PLN,
dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.Urz.UE. Te same zasady Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu
wszelkich innych danych finansowych w walucie.

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)
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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: 06/09/2022
Czas lokalny: 08:00

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: 05/10/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:
https://e-propublico.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: iod.kio@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: iod.kio@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2022
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