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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514365-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wierzawice: Elektryczność
2022/S 182-514365

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Stare Miasto-Park Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 180054074
Adres pocztowy: 874
Miejscowość: Wierzawice
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 37-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Kania
E-mail: zp@sm-park.pl 
Tel.:  +48 172426091-24
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sm-park.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-cd6cb4f4-3271-11ed-9171-f6b7c7d59353
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-cd6cb4f4-3271-11ed-9171-
f6b7c7d59353
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
3. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

Numer referencyjny: SMP/UZP/UKiUI/2022/1

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi 
dystrybucyjnej energii elektrycznej do budynków i urządzeń będących własnością Spółki Stare Miasto – 
Park. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający prognozuje zużycie energii elektrycznej na poziomie 
1928,40 MWh. całodobowa w grupie taryfowej B11 - 150 MWh, całodobowa w grupie taryfowej B21 - 880MWh, 
całodobowa w grupie taryfowej C11 – 443,4 MWh, całodobowa w grupie taryfowej C12a - 55 MWh, całodobowa 
w grupie taryfowej C21 -400 MWh, Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 1614/1599 
kW Charakterystykę punktu poboru przedstawia załącznik nr 5 „Wykaz punktów poboru energii elektrycznej”. 
Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych odbywać się ma na warunkach określonych 
przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.), zgodnie z 
obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 3.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
4.1 Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi 
dystrybucyjnej energii elektrycznej do budynków i urządzeń będących własnością Spółki Stare Miasto – Park. 
4.2 W okresie obowiązywania umowy Zamawiający prognozuje zużycie energii elektrycznej na poziomie 
1928,4 MWh. całodobowa w grupie taryfowej B11 - 150 MWh, całodobowa w grupie taryfowej B21 - 880 
MWh, całodobowa w grupie taryfowej C11 – 443,4 MWh, całodobowa w grupie taryfowej C12a - 55 MWh, 
całodobowa w grupie taryfowej C21 - 400 MWh, 4.3 Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi 
łącznie 1614/1599 kW 4.4 Charakterystykę punktu poboru przedstawia załącznik nr 5 „Wykaz punktów poboru 
energii elektrycznej”. 4.5 Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych odbywać się ma 
na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1385 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z 
dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). 4.6 Opis przedmiotu zamówienia 
przedstawia załącznik nr 3.

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: 12
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek określonej działalności gospodarczej jeżeli wykaże: 1. aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki ważną w okresie wykonywania zamówienia. 2. aktualną koncesję na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki lub aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej – 
w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucji lub oświadczenie o posiadaniu aktualnej 
generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z odpowiednim OSD.

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

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

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określa "Specyfikacja warunków zamówienia" oraz "Istotne postanowienia umowy" (załącznik nr 4 do SWZ)

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/10/2022
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: 30/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
https://ezamowienia.gov.pl
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kwartał 2023 r.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Informacje dostępne w Specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale II pkt 21.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2022
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