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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:632667-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Stalowa Wola: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 220-632667

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunalny Sp z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 830036219
Adres pocztowy: ul. Komunalna 1
Miejscowość: Stalowa Wola
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 37-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Brygida Koszycka
E-mail: bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl 
Tel.:  +48 158423412
Faks:  +48 158421950
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzk.stalowa-wola.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.mzk.stalowa-wola.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/
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
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli
Numer referencyjny: ZP.271.Pzp.13.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 
w Stalowej Woli, tj. kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usług 
dystrybucji do obiektów, o których mowa w Dziale VI w SWZ.
Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej 
ustawy, w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.), 
ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831 z późń. zm.), ustawie z dnia 
12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 43 z późn. zm.).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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:
Część I – dostawa i zakup energii elektrycznej dla obiektów Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli 
wymienionych w „Tabeli nr 1 – wykaz obiektów dla części I”
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
65310000 Przesył energii elektrycznej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Stalowa Wola

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej
ustawy, w szczególności rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.),
ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 264 z późn. zm.), ustawie
z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 43 z późn.
zm.), ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722), Taryfie dla energii
elektrycznej sprzedawcy, Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego operatora systemu
dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD) oraz zgodnie z
ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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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
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zastosowanie przez Zamawiającego z prawa opcji związane jest z przewidywanym przez
Zamawiającego zwiększeniem punktów poboru energii, zużyciem energii elektrycznej na
poziomie wyższym niż założony w tabeli zamówienia podstawowego.
Opcją objęte zostają punkty wyspecyfikowane na czerwono w tabeli:
- Tabela nr 1 – wykaz obiektów dla części I, nr 580.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. Wykonawca zamierzający wziąć 
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Zamawiający 
w myśl art. 139 ustawy Pzp przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, tj. najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy najwyżej ocenionego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II – dostawa i zakup energii elektrycznej dla obiektów Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli 
wymienionych w „Tabeli nr 2 – wykaz obiektów dla części II”
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
65310000 Przesył energii elektrycznej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Stalowa Wola

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej
ustawy, w szczególności rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.),
ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 264 z późn. zm.), ustawie
z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 43 z późn.
zm.), ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722), Taryfie dla energii
elektrycznej sprzedawcy, Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego operatora systemu
dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD) oraz zgodnie z
ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. Wykonawca zamierzający wziąć 
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.Zamawiający w 
myśl art. 139 ustawy Pzp przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, tj. najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy najwyżej ocenionego.

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 wykażą,
że:
posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki dla lokalizacji obiektów Zamawiającego wchodzących
w zakres przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla części zamówienia, na
którą składana jest oferta;
posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielem
sieci dystrybucyjnej lub złożenie oświadczenia o posiadaniu Generalnej
Umowy Dystrybucyjnej, zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii
elektrycznej – w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci
dystrybucyjnej;
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, warunek
może być spełniony przez nich łącznie lub przez jednego z nich.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
15 dni - zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

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: 28/11/2022
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: 02/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
37-450 Stalowa Wola, ul. Handlowa 11.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
W przypadku wystąpienia awarii systemu informatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w
terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
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13. OFERTA SKŁADA SIĘ (wszystkie poniższe dokumenty należy złozyc wraz z ofertą art. 126 ust.2 ustawy 
Pzp):
1. Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2A do SWZ (dla części I zamówienia) lub Załącznik nr 2B 
do SWZ (dla części II zamówienia) następnie tak obliczoną cenę należy wpisać odpowiednio do Formularza 
ofertowego sporządzonego według wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 1 A do SWZ (dla części I 
zamówienia) lub Załącznik nr 1 B do SWZ (dla części II zamówienia);
2. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej jako „JEDZ", o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ).
3. Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla lokalizacji obiektów Zamawiającego wchodzących w zakres 
przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla części zamówienia, na którą składana jest oferta;
4. Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci 
dystrybucyjnej lub wymagane jest złożenie oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej, 
zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia 
energii elektrycznej – w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej; W przypadku 
składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, warunek może być spełniony przez nich łącznie lub 
przez jednego z nich. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych 
wspólnie z innymi Wykonawcami, dokument, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu 
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w 
których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
5. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, 
sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
6. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Propozycja wzoru treści 
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oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik Nr 6 do 
SWZ);
7. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa 
w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 ustawy - Załącznik Nr 9 do SWZ
8. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, że w stosunku do tego wykonawcy nie zachodzi podstawa 
wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 
– Załącznik nr 10 do SWZ.
9. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, 
Załącznik nr 5 do SWZ.
10. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę.
11. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo ustanowione dla pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2022
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