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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230255-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2016/S 128-230255
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 151, lok. 25
Punkt kontaktowy: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
02-326 Warszawa
Polska
Tel.: +48 222902942
E-mail: biuro@mae.com.pl
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mae.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: regionalna agencja energetyczna

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Kredytowa 1
00-056 Warszawa
Polska
Bursa Regionalna w Ostrołęce
R. Traugutta 9A
07-410 Ostrołęka
Polska
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
Jagiellońska 69
05-120 Legionowo
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Polska
Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie
Filtrowa 57
02-056 Warszawa
Polska
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
Jana Matejki 9
07-200 Wyszków
Polska
Gmina Sanniki
Warszawska 169
09-540 Sanniki
Polska
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osmolinie
Sannicka 4
Sanniki
Polska
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach
Warszawska 183
09-540 Sanniki
Polska
Przedszkole Samorządowe w Sannikach
ul. Wólczyńska 75
09-540 Sanniki
Polska
Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach
Wólczyńska 75
09-540 Sanniki
Polska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach
Wólczyńska 75
09-540 Sanniki
Polska
Gmina Mochowo
Mochowo 20
09-214 Mochowo
Polska
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
Odlewnicza 8
03-231 Warszawa
Polska
Wspólnota Mieszkaniowa Kasztanowa Aleja II
K. Jeżewskiego 5D/120
02-796 Warszawa
Polska
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIV grupa zakupowa MAE.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Podmioty
z obszaru Polski.
Kod NUTS PL1

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia
2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2012 poz. 1059 z
późn. zm.) dla niżej wymienionych podmiotów.
Wykaz podmiotów biorących udział w Postępowaniu:
1) Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
2) Bursa Regionalna w Ostrołęce
3) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
4) Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie
5) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
6) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
7) Wspólnota Mieszkaniowa Kasztanowa Aleja II
8) Gmina Mochowo
9) Gmina Sanniki
a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osmolinie
b) Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach
c) Przedszkole Samorządowe w Sannikach
d Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach
e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09000000, 09300000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia
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II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych
wskazanych w SIWZ
Przedmiot Zamówienia – zakup energii elektrycznej dla obiektów szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1
do SIWZ – Taryfa Cxx oświetlenie,oraz pozostałe obiektyw taryfach
Cxx Bxx, Gxx.
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2017 do 31.12.2018 wynosi 11 623 936
kWh w tym:
— w okresie od 1.1.2017 do 31.12.2017 – 5 811 968 kWh
— w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2018 – 5 811 968 kWh.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
36 000 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Określone zostały w projekcie umowy na sprzedaż energii elektrycznej załączonym do SIWZ – w załączniku nr
3 do SIWZ.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Wykonawca winien posiadać: aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki; zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja
S.A., Energa – Operator S.A., RWE Stoen Operator Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., ENEA Operator
Sp. z o. o., Tauron Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej
za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w
załączniku nr 1 do SIWZ.

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej
Ustawą.
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I. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki oraz na dzień składania oferty posiada obowiązującą umowę lub obowiązującą promesę
umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Energa – Operator S.A.,
RWE Stoen Operator Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., ENEA Operator Sp. z o. o., Tauron Dystrybucja S.A., na
podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego
OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1.1 do SIWZ
II. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia Jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający żąda złożenia
Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: A) Obrót netto średnio min. 3 000 000 PLN (słownie:
trzy miliony) rocznie w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie,
b) Opłacona polisa ubezpieczeniowa: w wysokości min. 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony), a w przypadku
jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający żąda złożenia Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Realizacja sprzedaży przez Wykonawcę: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadania z zakresu dostaw (sprzedaży)
energii elektrycznej min. 3 klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż energii elektrycznej w
rozmiarze co najmniej 3 GWh w skali roku, dla każdego oddzielnie.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
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Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
MAE/282/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.8.2016 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11.8.2016 - 12:30
Miejscowość:
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. adres: Al. Jerozolimskie 151, lok. 25, 02-326 Warszawa, piętro XI
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2016 r.
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
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2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
a) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej,
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób;
c) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w
ppkt „a” i w ppkt „b”.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-679 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.7.2016
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