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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297966-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2019/S 122-297966
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Chałubińskiego 8
Warszawa
00-613
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kolanko
Tel.: +48 224902902
E-mail: przetargi@tdt.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tdt.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.tdt.gov.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://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Dozór techniczny w zakresie transportu

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

Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej – część II
Numer referencyjny: ZP 14/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), zwana dalej sprzedażą lub sprzedażą i dystrybucją energii
elektrycznej dla Transportowego Dozoru Technicznego (zwanego dalej TDT). Postępowanie zostało podzielone
na dwie części udzielane w odrębnych postępowaniach.
2) Przedmiotem niniejszego postępowania jest Część II - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej
dla budynku przy ul. Puławskiej 125 w Warszawie stanowiącego własność Transportowego Dozoru
Technicznego w szacowanej ilości 3 615 000 KWh, zgodnie z warunkami zawartymi w opisie przedmiotu
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ i Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
3) Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne
oraz rozporządzeniami.

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
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest Część II – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej
dla budynku przy ul. Puławskiej 125 w Warszawie stanowiącego własność Transportowego Dozoru
Technicznego w szacowanej ilości 3 615 000 KWh, zgodnie z warunkami zawartymi w opisie przedmiotu
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ i Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
2.Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne
oraz rozporządzeniami.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2019
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
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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 przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy złotych).3. Dokumenty wniesienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancje lub
poręczenia) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym gwaranta (wystawcy np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji.
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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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający również przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek zostanie uznany za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą decyzję udzielającą koncesji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki;
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną decyzję udzielającą
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne JEDZ stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu
z postępowania. JEDZ sporządza się zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE
oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (oświadczenie) tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 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. Wzór oświadczenia zostanie
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.tdt.gov.pl wraz z informacjami których mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
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— odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawionego 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 uiszczeniem podatków 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 (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ),
— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej doświadczenia tj: warunek zostanie uznany za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę kompleksową (obejmującą sprzedaż i
dystrybucję) energii elektrycznej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto. Jeżeli
dostawa kompleksowa jest nadal wykonywana wartość zrealizowanej dostawy kompleksowej na dzień
składania ofert musi wynosić co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu
(zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Przewidywane zmiany umowy zostały opisane odrębnie w istotnych postanowieniach 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
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Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania w terminie od 1.10.2019 r.
kompleksowej dostawy energii do budynku przy ul. Puławskiej 125 w Warszawie, ponieważ zgodnie z
obecną umową sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji obowiązuje od 24.6.2019.r. do
30.9.2019 r. Łączny czas ok. 81 dni, który jest potrzebny na zawarcie nowej umowy. Z powyższego wynika, że
Zamawiający nie zdążyłby z zawarciem nowej umowy na kompleksową dostawę energii wraz z zakończeniem
aktualnej umowy, co spowodowałoby konieczność zawarcia kolejnej umowy w trybie niekonkurencyjnym w celu
zapewnienia ciągłości dostawy energii. Zamawiający nie mógł wcześniej ogłosić niniejszego postępowania,
ponieważ nie wiedział kiedy zostanie zawarta pierwsza umowa, która zapewni kompleksową dostawę energii
na potrzeby rozruchów i oddania budynku do użytkowania. Zamawiający zawał obecna umowę tylko na czas
konieczny (przeprowadzenia rozruchów instalacji i oddania budynku do użytkowan
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
Data: 11/07/2019
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: 11/07/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, 44 piętro – pok. 52.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
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Odbywa się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: przetargi@tdt.gov.pl
MiniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP: https://epuap.gov.pl/w
Ps/portal służą wyłącznie do składania/wycofywania i zmiany ofert.
Wszelka pozostała korespondencja (pytania do treści SIWZ, wezwania do
Wyjaśnień, uzupełnień, dokumenty, wyjaśnienia, informacje składane przez
Wykonawcę) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej email;
Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
Jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
Udziału w postępowaniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

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:
25/06/2019
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