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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
Wołomin
05-200 Wołomin
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Płaczek
Tel.:  +48 227762121
E-mail: e.placzek@pwik.wolomin.pl 
Faks:  +48 227762121
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwik.wolomin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pwik.wolomin.pl/aktualne-przetargi,kt-62.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie w
okresie 24 miesięcy
Numer referencyjny: DI/60/2019

II.1.2) Główny kod CPV
09000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:e.placzek@pwik.wolomin.pl
http://www.pwik.wolomin.pl
www.pwik.wolomin.pl/aktualne-przetargi,kt-62.html
https://epuap.gov.pl/wps/myportal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie w okresie 24 miesięcy
1. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ
2. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w istotnych
postanowieniach umownych (załącznik nr 7 do 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
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912

II.2.4) Opis zamówienia:
Zbilansowane przewidywane zapotrzebowanie mocy według Taryf
Planowane dwuletnie
Grupa zapotrzebowanie energii
taryfowa w kWh
B22 4 600 000
B21 50 000
C21 1 380 000
C11 357 000
C12B 18 000
Podana ilość energii według grupy taryf stanowi jedynie orientacyjną, przybliżoną wielkość zapotrzebowania
na energię. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia według aktualnie
występujących potrzeb.
Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i został
wpisany przez Prezesa URE do rejestru wytwórców energii w małej instalacji pod nr. MIOZE/URE00378/2015.
Zdaniem ECDDP Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego, jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku
akcyzowego tylko i wyłącznie od wytworzonej przez siebie energii elektrycznej.
Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.
Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji
elektronicznej Excel, niezwłocznie po podpisaniu Umowy.
Punkty poboru w taryfie B 21 i B 22 mają układy pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane do zasad TPA.
Zamawiający poniżej określa wartości jakie należy przyjąć do sporządzenia oferty:
• taryfa B 22:
- SUW Graniczna- 2.800.000 kWh, 32% szczytowa, 68% pozaszczytowa
- Oczyszczalnia ,,Krym”- 1.800.000 kWh, 30% szczytowa, 70% pozaszczytowa
• taryfa B 12b:
- BOK Ogrodowa- 18.000 kWh, 30% szczytowa, 70% pozaszczytowa
Operatorem systemu dystrybucyjnego dla wszystkich PPE jest PGE Dystrybucja S.A.
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Obecnym sprzedawcą jest ,, innogy” Polska S.A. do dnia 31.03.2020 r.
Zamawiający posiada umowy rozdzielone, a procedura zmiany sprzedawcy była już przeprowadzana.
Rozdzielone umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony.
Zamawiający upoważni Wykonawcę do procesu zmiany sprzedawcy.
Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów promocyjnych.
Kupowana energia przeznaczona będzie wyłącznie na potrzeby własne.
Zamawiający nie będzie zawierać umowy sprzedaży energii ze swojego źródła.
Cena energii przedstawionej w ofercie ma zawierać akcyzę.
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzania Umowy sprzedaży o nowe obiekty na stawkach z oferty
Wykonawcy, na warunkach z niniejszego postępowania zaznaczając, że nowe obiekty będą należały do grup
taryfowych wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Tabela stanowi częśc Opisu Przedmiotu zamówienie - Załącznik nr 1 do 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
Początek: 01/06/2020
Koniec: 31/05/2022
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

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 musi posiadać koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, umowę z OSD umożlwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie stawia wymagań

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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: 24/03/2020
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: 24/03/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Wołomin, ul. Graniczna 1 pok. nr 13

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.:  +48 224587777

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują 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.
2. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do sądu.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności
przekazanej informacji, zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o
tym wykonawców. Na czynności, te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 4.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
12. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.
13. Przepisy dotyczące odwołania znajdują się w Dziale VI Środki ochrony prawnej Rozdział 2 Odwołanie, art.
180 – 198 ustawy Pzp.
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14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga wnoszona do sądu okręgowego, właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszona za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej
Izby Odwoławczej. Przepisy dotyczące skargi znajdują się w Dziale VI Środki ochrony prawnej Rozdział 3
Skarga do sądu, art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Przedsiębiorstewo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
Wołomin
05-200
Polska
Tel.:  +48 227762121
E-mail: pwik@pwik.wolomin.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/02/2020

mailto:pwik@pwik.wolomin.pl

