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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445188-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Elektryczność
2019/S 183-445188

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Obroki 140
Katowice
40-833
Polska
Osoba do kontaktów: Roman Wierus, Teresa Manowska
Tel.:  +48 323587657
E-mail: przetargi@mpgk.com.pl 
Faks:  +48 323587661
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpgk.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mpgk.com.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://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie MPGK sp. z o.o. w Katowicach
Numer referencyjny: PN/34/2019

II.1.2) Główny kod CPV
09310000

mailto:przetargi@mpgk.com.pl
www.mpgk.com.pl
www.mpgk.com.pl
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących w zarządzie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach, zgodnie z wymaganiami
określonymi 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: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do obiektów będących w zarządzie Zamawiającego
zlokalizowanych na terenie miasta Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla wyszczególnionych obiektów będących w
zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy aktualnej koncesji
na obrót energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia
10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 755).
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Tauron
Dystrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, POLSKA przez cały okres realizacji umowy.
4. Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru energii rozliczane w taryfie B posiadają układy
pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy oraz że są dostosowane do zasady TPA.
5. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do udzielania Zamawiającemu informacji dotyczących
zasad rozliczeń oraz aktualnej informacji o ilości dostarczonej energii elektrycznej, w tym w podziale na
poszczególne przyłącza Zamawiającego i jej łącznej wartości w ramach łącznego wynagrodzenia, o którym
mowa w § 3 ust. 1.
6. Ustalanie ilości pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej dokonywane będzie na podstawie
wskazań zaplombowanych układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego.
W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego (lub jego braku spowodowanego demontażem
w celu oddania do legalizacji bądź sprawdzenia) określenie ilości energii elektrycznej dostarczonej
Zamawiającemu, od dnia ostatniego prawidłowego odczytu do chwili jego naprawy (wymiany lub montażu
po legalizacji bądź sprawdzeniu), odbywać się będzie na podstawie ilości energii elektrycznej dostarczonej
przed uszkodzeniem (demontażem) układu pomiarowo-rozliczeniowego, wg metody opracowanej w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 755) i
rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
7. Odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowego dokonywane będą cyklicznie. Okres rozliczeniowy
ustala się na miesiąc kalendarzowy z tym, że możliwe jest ustalenie innego okresu rozliczeniowego jeśli
uzasadnia to treść umowy z dystrybutorem energii.
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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
Okres w dniach: 12
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
1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, dotyczy ono ustawy z dnia
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 1986).
2. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 30 000,00
PLN.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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 wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia
działalności w zakresie obrotu energią elektryczną (OEE), zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r., Prawo
energetyczne (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 755). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności
uprawnień, o których mowa powyżej przez cały okres obowiązywania umowy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144
ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w
SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy –
załącznik nr 5 do SIWZ. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze
umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
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2. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie
zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się
najkorzystniejsza.

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: 24/10/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/10/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Oferty należy składać w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach, ul. Obroki 140, 40-833 Katowice, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa, procedura jawna.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.:  +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
UZP
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Określone zostały w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/09/2019
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