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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396481-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2018/S 175-396481
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Podleśna 61
Warszawa
01-673
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kajak
E-mail: malgorzata.kajak@imgw.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.imgw.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.imgw.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
Inny rodzaj: Państwowy Instytut Badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: hydrologia, meteorologia

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

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych na terenie całego kraju
Numer referencyjny: AZ-262-25/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów IMGW-PIB
zlokalizowanych na terenie całego kraju”.
2. Dostawa energii elektrycznej do obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych na terenie całego kraju, będzie
realizowana w rozumieniu i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.755 ze zm.).
3. Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje usług dystrybucyjnych, które są świadczone na podstawie
odrębnych umów o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartych dla poszczególnych obiektów IMGW-PIB z
Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (dalej OSD) na czas nieokreślony: RWE Stoen Operator Sp. z o.o.,
Energa Operator S.A., Tauron Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A. i Enea Operator Sp. z o.o.
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: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekty IMGW-PIB zlokalizowane na terenie całego kraju. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii
elektrycznej - obiektów IMGW-PIB, stanowi załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów IMGW-PIB
zlokalizowanych na terenie całego kraju”.
2. Dostawa energii elektrycznej do obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych na terenie całego kraju, będzie
realizowana w rozumieniu i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.755 ze zm.).
3. Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje usług dystrybucyjnych, które są świadczone na podstawie
odrębnych umów o świadczenie usług dystrybucyjnych dla poszczególnych obiektów IMGW-PIB z Operatoremi
Systemów Dystrybucyjnych (OSD) na czas nieokreślony: RWE Stoen Operator Sp. z o.o., Energa Operator
S.A., Tauron Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A. i Enea Operator Sp. z o.o.
4. Dotychczasowa Umowa sprzedaży energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31.12.2018 r.
5.Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia u właściwych OSD, w imieniu Zamawiającego, pisemnego
zgłoszenia o zawarciu Umowy na sprzedaż energii elektrycznej, w terminie umożliwiającym i gwarantującym
rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej od dnia 1.1.2019 r.
6. Szacowane zużycie energii elektrycznej o łącznym wolumenie 11 740 MWh ma charakter orientacyjny,
służący wyłącznie do porównania ofert, co nie odzwierciedla realnego lub deklarowanego zobowiązania zakupu
energii w podanej ilości, które będzie zależało od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ww. ilości
energii.
7. Rozliczenie sprzedaży odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej,
ustalonego w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zamontowanych w
danym punkcie poboru, po stałej cenie za 1 MWh w całym okresie realizacji zamówienia.
8. Zmiany cen lub stawek opłat będą dopuszczalne wyłącznie w przypadku wzrostu kosztów, wpływających na
kalkulację cen lub stawek opłat za energię elektryczną, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach
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prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia zmiany innych opłat lub
podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów
wpływających na ceny energii elektrycznej lub stawki opłat.
9. Zamawiający będzie miał prawo do zgłoszenia nowego punktu poboru energii elektrycznej, przy czym stawki
cenowe zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywać także w odniesieniu do nowych punktów
poboru energii elektrycznej.
10. Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z punktu poboru energii z uwagi np. na zmianę lokalizacji
obiektu IMGW-PIB.
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia.
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: 01/01/2019
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

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 zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 90 000,00 PLN.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia
umownego brutto (maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającej z umowy, a
odpowiadającej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia).

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 się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów – tj. Wykonawcy, którzy wykażą, że zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10.4.1997 r.
Prawo energetyczne (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) posiadają aktualną koncesję, wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, upoważniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – tj. Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – tj. Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwa zamówienia (dla dwóch
niezależnych odbiorców), polegające na dostawie energii elektrycznej, przy czym każde zamówienie musi
spełniać łącznie następujące parametry:
— realizacja dostaw do co najmniej 30 punktów poboru energii elektrycznej,
— łączny wolumen dostarczonej energii elektrycznej: co najmniej 5 GWh,
— czas trwania zamówienia: co najmniej 12 miesięcy.
W przypadku zamówień, które są nadal wykonywane, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że do upływu
terminu składania ofert dostawa energii elektrycznej została zrealizowana w ilości co najmniej 5 GWh do co
najmniej 30 punktów poboru energii, 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:
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona
na podstawie Wzoru Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy
zawartej z Wykonawcą.
3. Wszelkie zmiany treści umowy będą wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Przewidziana w ust. 2 powyżej możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w
szczególności sytuacje określone w § 14 wzoru umowy.
5. Każda ze stron umowy będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
Propozycja ta będzie musiała wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to
właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.
6. Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą doprowadzić do naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy.

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
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IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/10/2018
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa,
Sala Konferencyjna 234 „Niebieska”, POLSKA.

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:
O dzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust.1 pkt 13)-22) i art 24 ust. 5 pkt 1), 2),4), i 8) ustawy. Wykaz wymaganych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia:
1. Oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zgodnie z zasadami określonymi w Rozdz. VII ust. 7-10. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. 3. Zamawiający,
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych oświadczeń i dokumentów tj. 1) w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a)informacji z KRK w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika US
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, e) oświadczenia Wykonawcy
o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z
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ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publicznego; g) oświadczenia Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 2) w celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących: a) kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów akt. koncesji, wydanej na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energ. (tj.: Dz.U. z 2018 r.,
poz.755 ze zm.) przez Prezesa URE, upow. do prowadzenia dział. gosp.w zakresie obrotu energią elektryczną
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
c)zdolności technicznej lub zawodowej wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również i wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, odpowiednio ich przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz zał. dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.
11. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania.
12. Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w ustawie – w Dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art.
179-198g ustawy).
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2018
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