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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568498-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Elektryczność
2018/S 247-568498
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Toruń
Wały gen. Sikorskiego 8
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Tel.: +48 566118742
E-mail: wp@um.torun.pl
Faks: +48 566118636
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.torun.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Miasta Chełmża
Chełmża
Polska
E-mail: kuberak@um.chelmza.pl
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.chelmza.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Chełmża
Chełmża
Polska
E-mail: mkuras@gminachelmza.pl
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gminachelmza.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Łysomice
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Łysomica
Polska
E-mail: m.balicka@lysomice.pl
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lysomice.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Wielka Nieszawka
Wielka Nieszawka
Polska
E-mail: grunty@wielkanieszawka.pl
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wielkanieszawka.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Obrowo
Obrowo
Polska
E-mail: obrowo@obrowo.pl
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.obrowo.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Zławieś Wielka
Zławieś Wielka
Polska
E-mail: grzegorz.chojnacki@zlawies.pl
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zlawies.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Lubicz
Lubicz
Polska
E-mail: sekretarz@lubicz.pl
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lubicz.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Łubianka
Łubianka
Polska
E-mail: lukasz.rzad@lubianka.pl
Kod NUTS: PL613
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Adresy internetowe:
Główny adres: www.lubianka.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej.
Numer referencyjny: 163/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowe składające się z zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez
Zamawiającego do jego budynków oraz jego infrastruktury (zgodnie z posiadanymi umocowaniami). Parametry
jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 93, poz. 623 z
późn. zm.)
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla budynków oraz pozostałej
infrastruktury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający w szczególności: lokalizacje oraz opis
punktów odbioru energii elektrycznej wraz z mocą umowną i szacowanym zużyciem, zawarty jest w załączniku
nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 28 168 822.52 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasta Toruń, Gmina Miasta Chełmża, Gmina Chełmża, Gmina Łysomice, Gmina Wielka Nieszawka,
Gmina Obrowo, Gmina Zławieś Wielka, Gmina Lubicz
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Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowe składające się z zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez
Zamawiającego do jego budynków oraz jego infrastruktury (zgodnie z posiadanymi umocowaniami) .Parametry
jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 93, poz. 623 z
póź. zm.)
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla budynków oraz pozostałej
infrastruktury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający w szczególności: lokalizacje oraz opis
punktów odbioru energii elektrycznej wraz z mocą umowną i szacowanym zużyciem, zawarty jest w zał. nr 1 do
SIWZ stanowiącym integralną część SIWZ.
3. Zamawiający informuje, że:
— w okresie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia Zamawiający będzie korzystał
z prawa opcji, tzn. realizacja zamówienia będzie uzależniona od potrzeb zamawiającego, których dokładne
określenie nie jest możliwe. Tym samym Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania 100 % wolumenu
określonego w zał. nr 1 do SIWZ. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub
prawne. W stosunku do podmiotów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający gwarantuje, iż
zrealizuje zamówienie na poziomie nie niższym, niż 60 % wolumenu określonego w zał. nr 1 do SIWZ,
— niektóre punkty przyłączeniowe (szczególnie w taryfie B) mają różną wartość mocy umownej w rozbiciu na
poszczególne miesiące. Zamawiający na potrzeby postępowania przyjął średnioroczną moc umowną,
— szacowane zużycie energii elektrycznej z załącznika nr 1 zostało wykonane z należytą starannością,
jednakże ma charakter orientacyjny,
— poszczególne stawki jednostkowe za usługę dystrybucji energii elektrycznej w okresie od 1.12.2018 r. do
31.12.2019 r. będą zgodne z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfą bądź taryfami dla
przedsiębiorstwa będącego operatorem OSD (Energa Operator SA.),
— stawki części dystrybucyjnej zawarte w zał. nr 3 są zgodne na dzień składania oferty z zatwierdzoną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfą dystrybucyjną lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
— w celu uproszczenia złożenia oferty w części dystrybucyjnej zał. nr 3 dla taryf:
— B23 i C23 cena jednostkowa składnika zmiennego stawki sieciowej została przyjęta dla okresu zimowego,
— C11 cena jednostkowa opłaty abonamentowej została przyjęta dla okresu rozliczenia jednomiesięcznego,
— grupy taryf G cena jednostkowa składnika stałego stawki sieciowej oraz opłaty przejściowej została przyjęta
odpowiednio dla instalacji 3-fazowej oraz przedziału zużycia rocznego >1 200 kWh,
— R cena jednostkowa opłaty przejściowej została przyjęta dla przyłączenia na nN,
— rozliczenie ostateczne opłat dystrybucyjnych będzie zgodne z obowiązującą taryfą OSD.
4. Wykonawca musi mieć zawartą oraz obowiązującą umowę, tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z
lokalnym OSD, na podstawie, której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem
sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ.
Zamawiający zaznacza, że dla punktów wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ rolę OSD pełni: Energa Operator S.A.
5. W celu skalkulowania ceny ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić zużycie energii wskazane w zał.
nr 1 do SIWZ, dział 11. Zamawiający zaznacza, iż dla uniknięcia ewentualnych błędów rachunkowych przy
przygotowywaniu oferty, zamieszcza w zał. nr 1 „SOPZ” w dziale 11 „Podsumowanie”, „Zbiorcze zestawienie
zużycia energii (Dane do wyliczenia wartości zamówienia i ceny ofertowej”.
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp oraz nie stawia zastrzeżeń, o
których mowa w art. 36 a ust. 2 Pzp.
7. Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą na podst. art. 24aa Pzp.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W okresie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia Zamawiający będzie korzystał
z prawa opcji, tzn. realizacja zamówienia będzie uzależniona od potrzeb zamawiającego, których dokładne
określenie nie jest możliwe. Tym samym Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania 100 % wolumenu
określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe
lub prawne. W stosunku do podmiotów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający gwarantuje, iż
zrealizuje zamówienie na poziomie nie niższym, niż 60 % wolumenu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ;

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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.1.6)

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 190-429250

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
20/11/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Energa Obrót S.A.
al. Grunwaldzka 472
Gdańsk
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80-309
Polska
Kod NUTS: PL634
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 28 104 567.19 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają następujące warunki udziału.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia wykonawcy składają z ofertą następujące dokumenty:
1) JEDZ w formie elektronicznej,
2) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
z mówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.
3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
wart. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Inne dokumenty:
— oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od ...do . stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą
być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę
zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
— oświadczenie Wykonawcy jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie firm
podwykonawców,
— dowód wniesienia wadium,
— formularz oferty wraz z formularzem cenowym
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
— Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez
Prezesa URE,
— Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 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,
— Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie ma dostarczyć wykonawca krajowy lub wykonawca mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się w rozdziale 9 pkt II SIWZ.
6. Wadium w wysokości: 100 000 PLN
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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.
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4. 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 albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4.1. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia jego publikacji w Dz.U.
UE, a wobec postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.
4.2. Wobec czynności innych niż określone w punkcie 4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni liczonym
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza
się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję
przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego
Właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa
KIO.
7. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.
8. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2018
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