
Dz.U./S S205
23/10/2019
498850-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 6

23/10/2019 S205
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498850-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsko-Biała: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2019/S 205-498850

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
Adres pocztowy: ul. Krakowska 315 d
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Zuziak
E-mail: przetargi@zgo.bielsko.pl 
Tel.:  +48 338297590
Faks:  +48 338297592
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgo.bielsko.pl
Adres profilu nabywcy: www.zgo.bielsko.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zgo.bielsko.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://epuap.gov.pl/wps/myportal

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:
Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
Numer referencyjny: 8/ZP/ZGO/2019

II.1.2) Główny kod CPV
09300000

mailto:przetargi@zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl
https://epuap.gov.pl/wps/myportal
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów (do punktów poboru) Zakładu
Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na okres od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.).
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi:
1) taryfa C12a - 12 891,00 kWh;
2) taryfa B23 - 3 277 440,00 kWh.

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: PL
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów (do punktów poboru) Zakładu
Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na okres od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.). Opis
przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi:
1) taryfa C12a - 12 891,00 kWh;
2) taryfa B23 - 3 277 440,00 kWh.
Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, jeżeli jest to
konieczne.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie, że
posiada zawartą, obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja
S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
tego OSD do obiektów Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania wskazanemu powyżej Operatorowi Systemu
Dystrybucyjnego informacji o realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej,
składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych czynności objętych
przepisami prawa w zakresie realizacji obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług
dystrybucji tak, by zapewniona była ciągłość dostaw energii – pełnomocnictwo stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający oświadcza, że przedstawione w Załączniku nr 1 do SIWZ szacunkowe zużycie energii elektrycznej
stanowi jedynie przybliżoną ilość, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie.
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Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na zasadach określonych w projekcie umowy
stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
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

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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:
— aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii
elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:
— wykaz minimum 3 zrealizowanych umów na dostawę energii elektrycznej w ilości nie mniejszej niż 3 000
000 kWh rocznie (dla każdej umowy) na przestrzeni ostatnich 3 lat. Należy podać daty wykonywania dostaw,
wskazać odbiorców i załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek
wskazany w punkcie 7.1.3. za spełniony w sytuacji gdy przynajmniej jeden z nich wykaże, iż zrealizował w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, dostawy energii elektrycznej o łącznej ilości nie mniejszej niż 3 000 000 kWh.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na zasadach określonych w projekcie umowy
stanowiącej Załącznik nr 2 do 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

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: 26/11/2019
Czas lokalny: 09:30

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: 25/01/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Zakład Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała,
POLSKA - budynek administracyjny, dojazd od ulicy Reksia
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu ZGO SA. 13/DN/2019

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
— którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1,
— którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy,
— wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 8) ustawy tj.
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1) pkt 1 - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912,
1495 i 1655);
2) pkt 2 - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
W szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3) pkt 4 - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) pkt 8 - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami, lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykluczenie Wykonawcy następuje:
— w przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w
tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy, jeżeli nie
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia,
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
— w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za
przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy;
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy;
c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy,
— jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w
którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna,
— w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
— w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
— w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, ...

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

