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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569604-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Brzesko: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2020/S 232-569604
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Brzesku
Adres pocztowy: ul. Ciepła 11
Miejscowość: Brzesko
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Michałczyk
E-mail: michalczyk@mpec.brzesko.pl
Tel.: +48 146862505
Faks: +48 146863005
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mpec.brzesko.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://mpec.brzesko.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 z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: energetyka cieplna

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

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej na rok 2021 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
Numer referencyjny: MPEC.271.1.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na rok 2021 dla uczestników Brzeskiej Grupy
Zakupowej Energii Elektrycznej w łącznej szacowanej wielkości ok. 3 554 MWh.
Szacowana wielkość energii w rozbiciu na grupy taryfowe:
B22 I – strefa 85,442
II – strefa 189,748
B23 I – strefa 145,174
II – strefa 112,278
III – strefa 597,031
C11 Całodobowo 501,969
C12A I – strefa 25,377
II – strefa 29,403
C12B I – strefa 530,036
II – strefa 953,233
C21 Całodobowo 271,821
C22B I – strefa 7,028
II – strefa 2,393
G11 Całodobowo 103,605
R Całodobowo 0,010

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Brzesko.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na rok 2021 dla uczestników Brzeskiej Grupy
Zakupowej Energii Elektrycznej w łącznej szacowanej wielkości ok. 3 554 MWh.
Szacowana wielkość energii w rozbiciu na grupy taryfowe:
B22 I – strefa 85,442
II – strefa 189,748
B23 I – strefa 145,174
II – strefa 112,278
III – strefa 597,031
C11 Całodobowo 501,969
C12A I – strefa 25,377
II – strefa 29,403
C12B I – strefa 530,036
II – strefa 953,233
C21 Całodobowo 271,821
C22B I – strefa 7,028
II – strefa 2,393
G11 Całodobowo 103,605
R Całodobowo 0,010
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: 01/02/2021
Koniec: 31/01/2022
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 winien wykazać się posiadaniem aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać się wykonaniem/wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw energii elektrycznej
o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3 554 MWh.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z częścią III SIWZ – załącznikiem do IDW – projekt umowy.

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: 30/12/2020
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: 30/12/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Sala konferencyjna (parter) Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Brzesku, ul. Ciepła 11.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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1. Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Szczegółowy wykaz
podmiotów będący zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w części II SIWZ – OPZ.
Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust.
1 ustawy Pzp. Zamawiającymi upoważnionymi do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia
w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Brzesku.
2. Rozpoczęcie czasu trwania zamówienia może być uzależnione od ewentualnych odwołań.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, o których mowa w części III SIWZ.
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
5. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert JEDZ.
6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej
„jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” – załącznik do SIWZ.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie zgodne z przepisami ustawy Pzp – grupa
kapitałowa.
8. Na wezwanie zamawiającego wykonawca jest zobowiązany do złożenia wszystkich oświadczeń wskazanych
w punkcie 9.7 SIWZ, na zasadach tam określonych, nie wykazanych w tym miejscu ze względu na limit znaków.
9. Termin związania ofertą: 60 dni.
10. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
11. 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.
12. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę spełniającego przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 8
ustawy Pzp (limit znaków ogranicza wskazania).
13. Kryterium oceny ofert: cena – waga 100.
14. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy
zamówienia podstawowego, zamówienia na zwiększenie dostaw w wysokości do 5 % wartości zamówienia (z
wyłączeniem zwiększenia liczby punktów odbioru energii elektrycznej o 5 % dla taryf C11, C12a, C12b, C21).
15. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie wadium w wysokości 10 000 PLN.
16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.), które wykonawca pragnie
zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w formie elektronicznej opatrzone podpisem
elektronicznym.
17. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które wykonawca pragnie zastrzec
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone elektronicznie opatrzone elektronicznym podpisem.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe zasady określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
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: http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2020
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