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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373164-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Elektryczność
2020/S 152-373164

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Henryka Sienkiewicza 91
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 27-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: ul. H. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
E-mail: mikolajczak@mecostrowiec.pl 
Tel.:  +48 412664733
Faks:  +48 412664375
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mecostrowiec.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.mecostrowiec.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.mecostrowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na 
potrzeby dalszej odsprzedaży na rok 2021
Numer referencyjny: MEC/ZP/1/2020

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do stacji GSZ-I przy ulicy Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim o napięciu 110 kV w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 z 
przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży i na potrzeby własne. Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej 
wynosi: w taryfie A23 – ogółem około 9 596,308 MWh. 11. Zamawiający przedstawił przewidywaną ilość zużycia 
energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec 
zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym 
opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w 
podanej wysokości.
Rozliczanie za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie według cen w oparciu o elastyczny model 
zakupu energii elektrycznej na podstawie faktycznego zużycia energii

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 131 982.95 PLN

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 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Ostrowiec Świętokrzyski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do stacji GSZ-I przy ulicy Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim o napięciu 110 kV w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 z 
przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży i na potrzeby własne. Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej 
wynosi: w taryfie A23 – ogółem około 9 596,308 MWh. 11. Zamawiający przedstawił przewidywaną ilość zużycia 
energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec 
zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym 
opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w 
podanej wysokości.
Rozliczanie za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie według cen w oparciu o elastyczny model 
zakupu energii elektrycznej na podstawie faktycznego zużycia energii

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 131 982.95 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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
Proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Umowy na dostawę energii elektrycznej są rozdzielone. 
Obecnym dostawcą energii elektrycznej dla wszystkich obiektów jest firma PGE Obrót S.A., z którym 
Zamawiający ma zawartą umowę na sprzedaż energii elektrycznej z terminem obowiązywania do dnia 31 
grudnia 2020 r. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. jest przedsiębiorstwem energetycznym.

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:
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek Zamawiający żąda, by Wykonawca samodzielnie lub jeden z 
konsorcjantów wykazał, że posiada:
1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2. podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług 
dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii 
elektrycznej – w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek Zamawiający żąda, by wykonawca samodzielnie lub jeden z 
konsorcjantów wykazał, że posiada: aktualne, opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 3 000 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje dostawę energii elektrycznej w rozmiarze co 
najmniej 10 000 MWh w skali roku. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi przedstawić 
potwierdzony wykaz wykonanych lub wykonywanych usług dla co najmniej 5 Odbiorców, oraz załączy dowody 
potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane w sposób należyty, oraz terminowo. Zrealizowane 
zamówienia należy wykazać według załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
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Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek Zamawiający żąda, by Wykonawca samodzielnie lub jeden z 
konsorcjantów wykazał, że posiada:
1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2. podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług 
dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii 
elektrycznej – w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w 
wysokości 100 000 PLN, (słownie: sto tysięcy PLN) przed upływem terminu składania ofert

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
1. Rozliczenia za sprzedaną energię odbywać się będą na podstawie odczytów układów pomiarowo-
rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
2. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych.
3. Należność sprzedawcy za zużytą energię elektryczną obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii 
ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych i ceny jednostkowej określonej w § 6 ust. 7 umowy. Do 
wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.
5. Terminy płatności faktur rozliczeniowych to 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Dopuszczalne jest wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia, warunki realizacji zamówienia przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określa art. 23 ustawy Pzp. Zamówienie musi 
być realizowane przez tego Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). Zawarta umowa 
będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 
publicznej.

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: 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: 15/09/2020
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Czas lokalny: 13:00

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: 15/09/2020
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg przy ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w 
wysokości 100 000 PLN, (słownie: sto tysięcy PLN) przed upływem terminu składania ofert.
Z uwagi na limit znaków pełny wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu wraz z informacją 
o zasadach i formie ich składania Zamawiający zawarł w rodz. V, VI, VIII SIWZ. Dokumenty, oświadczenia 
(formularze, załączniki) wchodzące w skład oferty muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym przez 
właściwe osoby ze względu na rodzaj dokumentu (odpowiednio Wykonawca, członek konsorcjum, podmiot na 
którego zasoby Wykonawca się powołuje, reprezentant banku lub ubezpieczyciel, notariusz itp.). Oświadczenia, 
w tym sporządzane na podstawie wzorów stanowiących formularze do SIWZ powinny być złożone w oryginale. 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca 
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może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia – wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów:
1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2) oświadczenia, że Wykonawca posiada podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. 
PGE Dystrybucja S.A. – wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ;
3) wykaz dostaw zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;
3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;
5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI.3, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 346).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
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:
Zgodnie z ustawą Pzp

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: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2020
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