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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199126-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Żyrardów: Elektryczność
2019/S 084-199126
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
8380007201
ul. Czysta 5
Żyrardów
96-300
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Prusik, Paulina Sapińska-Szwed
Tel.: +48 468554041
E-mail: zamowienia@pgk.zyrardow.pl
Faks: +48 468553280
Kod NUTS: PL926
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pgk.zyrardow.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

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

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej w planowanej ilości 5 156,769 MWh, w okresie 16 miesięcy dla punktów poboru
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
Numer referencyjny: ZP.TO.25.2019
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II.1.2)

Główny kod CPV
09310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w planowanej ilości 5156,769 MWh, w okresie od
1.9.2019 r. do 31.12.2020 r. dla punktów poboru PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z warunkami zawartymi w
SIWZ. Ilość energii elektrycznej będącej przedmiotem zamówienia jest wielkością szacunkową i orientacyjną,
który służy wycenie, a następnie porównaniu ofert, a w konsekwencji nie stanowi zobowiązania zamawiającego
do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości, która może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu
w okresie realizacji umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia energii
elektrycznej, zgodnie ze wskazaniami liczników. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne
zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi
Normami. Wszystkie punkty poboru energii elektrycznej posiadają bezterminowe umowy dystrybucyjne.
Pozostałe zapisy zostały określone w SIWZ.

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: PL926
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żyrardów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w planowanej ilości 5 156,769 MWh, w okresie od
1.9.2019 r. do 31.12.2020 r. dla punktów poboru PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z warunkami zawartymi w
SIWZ. Ilość energii elektrycznej będącej przedmiotem zamówienia jest wielkością szacunkową i orientacyjną,
który służy wycenie, a następnie porównaniu ofert, a w konsekwencji nie stanowi zobowiązania zamawiającego
do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości, która może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu
w okresie realizacji umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia energii
elektrycznej, zgodnie ze wskazaniami liczników. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne
zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi
Normami. Wszystkie punkty poboru energii elektrycznej posiadają bezterminowe umowy dystrybucyjne. Cena
jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym umową. Należności z
tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na warunkach istotnych postanowieniach umowy, stanowiących
załącznik do SIWZ, określonych w umowie. Pozostałe zapisy zostały określone w 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
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Początek: 01/09/2019
Koniec: 31/12/2020
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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:
Wykonawca powinien posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną obejmującą wszystkie taryfy, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w
okresie wykonywania umowy.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 250
000,00 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zaakceptuje treść umowy stosowanej w swej działalności przez wykonawcę pod warunkiem,
że będzie on a zgodna z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w załączniku nr 7 do SIWZ oraz z
zapisami określonymi w niniejszej 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: nie
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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: 31/05/2019
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
Oferta musi zachować ważność do: 29/07/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów, POLSKA, pok.
201

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:
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem
Platformy na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow.
1. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz oświadczenie formie wypełnionego i podpisanego Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówień – załącznik nr 4 do SIWZ.
2. 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
dokumentów:
a) Ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) Polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wraz z
dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej za ten okres;
c) Aktualny odpis 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 do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
d) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) Zaświadczenie właściwego naczelnika skarbowego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, doręczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, 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;
g) 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 bieżącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ;
h) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ;
i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.), stanowiący
Załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).
4. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oferty brutto – 100 %.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Owoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, 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 Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/04/2019
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