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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409703-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Elektryczność
2018/S 181-409703
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Kowalczyk
Tel.: +48 223720253
E-mail: slawomir.kowalczyk@wody.gov.pl
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wody.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wody.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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 i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb jedenastu jednostek organizacyjnych Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Numer referencyjny: KZGW/11/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, dla obiektów
biurowych i hydrotechnicznych będących w użytkowaniu 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 24 części zamówienia (11 części na dostawę oraz 13 na realizację
części kompleksowych), zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ, w którym opisano dane identyfikujące punkty poboru
energii elektrycznej, wraz ze wskazaniem przewidywanych terminów rozpoczęcia dostaw do każdego z nich.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 15 185 897.27 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Białymstoku.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska woj. podlaskie - Białystok.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Białymstoku - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
w tej części zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 291 096.25 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
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Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.
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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 1: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych);

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Białymstoku OSD PGE Dystrybucja o/Białystok.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Białymstoku OSD PGE Dystrybucja o/Białystok - do PPE określonych w załączniku Nr 2 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 657.09 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
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Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.
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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 2: 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych);

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Bydgoszczy.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska - Bydgoszcz

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Bydgoszczy - do PPE określonych w załączniku Nr 2
do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 121 773.57 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.
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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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 3: 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych);

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Bydgoszczy OSD Enea Operator sp. z o.o.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska - Bydgoszcz

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Bydgoszczy OSD Enea Operator sp. z o.o. - do PPE określonych w załączniku Nr 2 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 656 431.66 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 4: 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych);

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Bydgoszczy OSD Energa Operator SA.
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska - Bydgoszcz

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Bydgoszczy OSD Energa Operator SA.(zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 568.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
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Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 5: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych);
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Gdańsku.
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska - Gdańsk.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Bydgoszczy OSD Energa Operator SA.(zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 545 493.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
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Część 6: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Gliwicach.
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska - Gliwice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Gliwicach..(zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2
do SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 830 793.21 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie
20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowa dostawa en.elektr. wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w
Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar jeleniogórski, legnicki, opolski, wałbrzyski i wrocławski
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska - do punktów poboru RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar jeleniogórski, legnicki,
opolski, wałbrzyski i wrocławski.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru
RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar jeleniogórski, legnicki, opolski, wałbrzyski i
wrocławski(zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 229 149.93 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 6.000,00 PLN
(słownie: sześć tysięcy złotych);

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowa dostawa e. elektr. wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w
Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski.
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska - do punktów poboru RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar bielski, będziński,
częstochowski, krakowski i tarnowski.i.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru
RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar jeleniogórski, legnicki, opolski, wałbrzyski i
wrocławski(zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 34 412.75 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 600,00 PLN
(słownie: sześćset złotych);
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar gliwicki.
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska - do punktów poboru RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar bielski, będziński,
częstochowski, krakowski i tarnowski.i.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru
RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar jeleniogórski, legnicki, opolski, wałbrzyski i
wrocławski(zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 124 553.01 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 3.000,00 PLN
(słownie: trzy tysiące złotych);

20/09/2018
S181
https://ted.europa.eu/
TED

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

11 / 28

Dz.U./S S181
20/09/2018
409703-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

12 / 28

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Krakowie.
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Krakowie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Krakowie (zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2
do SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 073 673.38 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 30.000,00 PLN
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Kompleksowa dostawa eni elektr. wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w
Krakowie OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski.
Część nr: 12
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Kod NUTS: PL213
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska - Kraków.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektr. wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Krakowie OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski.
(zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 504 586.85 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 12.000,00 PLN
(słownie: dwanaście tysięcy złotych);

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Krakowie OSD PGE Dystrybucja S.A. o/Rzeszów
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska - Kraków.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Krakowie OSD PGE Dystrybucja S.A. o/Rzeszów. (zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 58 722.95 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 1.200,00 PLN
(słownie: jeden tysiąc dwieście złotych);

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Lublinie.
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Część nr: 14
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL8
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska - Lublin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Lublinie. (zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2 do
SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 706.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 300,00 PLN
(słownie: trzysta złotych);

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Poznaniu.
Część nr: 15
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska - Poznań.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Poznaniu (zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2
do SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 752 929.30 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 50.000,00 PLN
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Poznaniu OSD Enea Operator sp. z o.o.
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska - Poznań.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Poznaniu OSD Enea Operator sp. z o.o. (zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 337 541.13 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 10.000,00 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy złotych);

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Rzeszowie.
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Polska - Rzeszów.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Rzeszowie (zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2
do SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 140 643.80 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 4.000,00 PLN
(słownie: cztery tysiące złotych);

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowa dostawa en elektrycz. wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w
Rzeszowie OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska - Rzeszów.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Kompleksowa dostawa en elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Rzeszowie OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski
(zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 669.98 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie
Część 18: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych);

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Rzeszowie OSD PGE Dystrybucja S.A. o/Rzeszów.
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska - Rzeszów.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Rzeszowie OSD PGE Dystrybucja S.A. o/Rzeszów (zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 050.87 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 500,00 PLN
(słownie: pięćset złotych);

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Szczecinie.
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska -Szczecin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Szczecinie (zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2
do SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 910 725.60 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 55.000,00 PLN
(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Szczecinie OSD Energa Operator SA.
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska -Szczecin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Szczecinie OSD Energa Operator SA (zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 75 048.44 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie
Część 21: 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Warszawie
Część nr: 22

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska -Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru RZGW w Warszawie (zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2
do SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 795 496.91 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 14
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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 22: 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Warszawie OSD PGE Dystrybucja S.A. o/Skarżysko – Kamienna.
Część nr: 23

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska -Skarżysko Kamienna.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Warszawie OSD PGE Dystrybucja S.A. o/Skarżysko – Kamienna (zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2 do
SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 33 005.70 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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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: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 23: 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Warszawie OSD PGE Dystrybucja S.A. o/Skarżysko – Kamienna.
Część nr: 24

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska -Skarżysko Kamienna.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW
w Warszawie OSD PGE Dystrybucja S.A. o/Skarżysko – Kamienna (zestawienie PPE zawiera załącznik Nr 2 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
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Odbiorca przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji.
Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy o kolejne
50 % wartości umowy netto, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 umowy, zamówienia podstawowego.
Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Odbiorcy wykonania zamówienia w ramach prawa
opcji i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej
stanowiące zamówienie podstawowe.

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
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 24: 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

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:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie:
— art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp,
— następujących okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
1)wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp tj. 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. 2016 poz. 1574 i poz. 1948) 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
— dla każdej z części postępowania w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, tj. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną koncesję na
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prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki,
— Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że posiada lub będzie posiadać umowę dystrybucyjną
z OSD, umożliwiającą dostawę energii elektrycznej do PPE należących do RZGW za pośrednictwem sieci
dystrybucyjnej OSD (treść oświadczenia zawiera Formularz oferty).
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Dla części: 2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 23 zamówienia:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w tych częściach zamówienia.
Dla części: 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24
Wykonawca składający ofertę na co najmniej 1 z ww. części zamówienia zobowiązany jest wykazać, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, realizował lub realizuje co najmniej 3 umowy dotyczące dostaw energii elektrycznej,
gdzie każda z wykazywanych umów dostaw musi spełniać łącznie następujące parametry:
— realizacja do co najmniej 40 PPE w ramach jednej umowy,
— łączny wolumen dostarczonej energii w ramach jednej umowy: co najmniej 1 GWh,
— w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy.
W przypadku umów, które są nadal wykonywane – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że do upływu
terminu składania ofert dostawa energii elektrycznej została zrealizowana w ilości co najmniej 1 GWh do co
najmniej 40 PPE w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu
została złożona tylko jedna oferta.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.

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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 29/10/2018
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
Oferta musi zachować ważność do: 28/12/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, Wydział Zamówień Publicznych, p. 638, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Sławomir Kowalczyk tel. 22 37-20-253. Otwarcie ofert
jest jawne. W trakcie otwarcia ofert przedstawiciele zamawiającego działają zgodnie z dyspozycją artykułu 86
Pzp.

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:
Każda z części przedmiotu zamówienia będzie realizowana na podstawie odrębnych umów zawartych przez
Zamawiającego z Wykonawcą dla każdego z RZGW. Wzór umowy dostawy stanowi Złącznik nr 3 do SIWZ.
Do realizacji umów kompleksowych Zamawiający proponuje zastosowanie wzoru umowy kompleksowej
powszechnie stosowanej przez dostawców energii elektrycznej i podmioty świadczące usługi dystrybucji
w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy. Wzór umowy
kompleksowej zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
Jednostkowa cena ofertowa energii czynnej dla danej taryfy wynikać będzie z Formularza asortymentowocenowego (Załącznik nr 1), z uwagi na fakt, że Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego i posiada
koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej nr WEE/1707/19102/W/3/2011/MOS z dnia 24.1.2017 r., ważną
do dnia 31.12.2030 r. wydaną dla RZGW w Poznaniu, w prawa której, zgodnie z Art. 534, ust. 1, pkt. 2 ustawy
z dnia 20.7.2017 r. Prawo wodne wstąpił, cena nie może zawierać podatku akcyzowego, być stała dla całego
okresu obowiązywania umowy i ulec zmianie jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od
towarów i usług VAT.
Lokalizację, dane techniczne punktów poboru i całkowite, szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie
XI-XII.2018 i I-XII.2019 zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ. Zapotrzebowanie to zostało określone na podstawie
zużycia energii elektrycznej w 2017 r. i ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i nie
stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ewentualnemu Wykonawcy
nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej
ilości energii.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
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Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości
zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.
Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SIWZ są:
— Odwołanie,
— Skarga do sądu.
Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/09/2018

20/09/2018
S181
https://ted.europa.eu/
TED
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