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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429766-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Elektryczność
2021/S 163-429766

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: Renata Mikołajczak
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.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.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 SP. Z O.O. W OSTROWCU 
ŚWIĘTOKRZYSKIM NA POTRZEBY DALSZEJ ODSPRZEDAŻY NA ROK 2022 - 2023.
Numer referencyjny: MEC/ZP/1/2021

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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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 dnia 01 stycznia 2022 do 31 
grudnia 2023 z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży i na potrzeby własne.
Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej wynosi: w taryfie A23 – ogółem około 5 685 MWh;
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: 2 236 436.50 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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 dnia 01 stycznia 2022 do 31 
grudnia 2023 z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży i na potrzeby własne.
Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej wynosi: w taryfie A23 – ogółem około 5 685 MWh;
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: 2 236 436.50 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
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
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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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 jest Energa Obrót S.A. z którym zamawiający ma zawartą umowę 
sprzedaży energii elektrycznej z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2021. Miejska Energetyka 
Cieplna 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 złotych,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej minimum na 3 000 000 złotych

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 5 000 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 SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimum 5 000 MWh.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w 
wysokości 60 000. PLN, (słownie: sześćdziesiąt tysięcy PLN) przed upływem terminu składania ofert

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
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Rozliczenia za sprzedaną energię odbywać się będą na podstawie odczytów układów pomiarowo-
rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych.
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.
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:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w postaci elektronicznej.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

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

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)
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: 29/09/2021
Czas lokalny: 10:00

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: 29/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul.Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Świętokrzyskim . 
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie 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
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VI.3) Informacje dodatkowe:

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.4.3) 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
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:
19/08/2021
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