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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:468270-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2019/S 193-468270

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
Katowice
40-287
Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Koszarowa 6,
40-068 Katowice, bud. „N”, segm. „C”, pok. 01/47
Tel.:  +48 322577108/+48 322577499/+48 322577502
E-mail: bzp@ue.katowice.pl 
Faks:  +48 322577108
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ue.katowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.ue.katowice.pl/jednostki/bzp.html
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
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w
Katowicach oraz w Rybniku na 2020 rok
Numer referencyjny: BZP/018/02020/19

mailto:bzp@ue.katowice.pl
www.ue.katowice.pl
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/bzp.html
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.2) Główny kod CPV
09300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia
10.4.1997 r. dla obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach oraz w
Rybniku (wykaz punktów poboru stanowi Załącznik nr 1 SIWZ), zwana dalej sprzedażą energii elektrycznej.
2. Zamawiający w formularzu nr 2 SIWZ (Kalkulacja ceny ofertowej), określił na podstawie dotychczasowych
poborów, prognozowane zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych taryf w okresie trwania umowy.
3. Zamawiający w Załączniku nr 1 SIWZ - „Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną”,
zawarł w formie tabelarycznej niezbędne dane dla poszczególnych punktów poboru.
4. Szacunkowa ilość dostarczanej energii dla wszystkich punktów poboru łącznie w okresie dostawy wynosi:
4 485 MWh. Ilość zużytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia energii przez
Zamawiającego po cenach wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

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
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, POLSKA – szczegóły dotyczące
realizacji dostawy zawarto w Załączniku nr 1 SIWZ

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia
10.4.1997 r. dla obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach oraz w
Rybniku (wykaz punktów poboru stanowi Załącznik nr 1 SIWZ), zwana dalej sprzedażą energii elektrycznej.
2. Zamawiający w formularzu nr 2 SIWZ, stanowiącym Kalkulację ceny ofertowej, określił na podstawie
dotychczasowych poborów, prognozowane zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych taryf w okresie
trwania umowy.
3. Zamawiający w Załączniku nr 1 SIWZ stanowiącym „Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię
elektryczną”, zawarł w formie tabelarycznej niezbędne dane dla poszczególnych punktów poboru.
4. Energia elektryczna musi spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne
oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
5. Szacunkowa ilość dostarczanej energii dla wszystkich punktów poboru łącznie w okresie dostawy wynosi:
4 485 MWh. Ilość zużytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia energii przez
Zamawiającego po cenach wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
6. Podane przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania
umowy ma jedynie charakter informacyjny, służący do porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego
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zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało
jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
7. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
7.1. Termin obowiązywania umowy: od 1.1.2020 r., lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznie przeprowadzonej
procedury zmiany sprzedawcy, do 31.12.2020 r. Dzień wejścia umowy w życie jest dniem rozpoczynającym
sprzedaż energii elektrycznej przez Sprzedawcę.
7.2. Zamawiający wymaga podania w ofercie cen jednostkowych stałych, obowiązujących dla całego okresu
realizacji zamówienia uwzględniających wszystkie koszty wykonania zamówienia.
7.3. Zamawiający informuje, że wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe punktów poboru są dostosowane do
zasad TPA.
7.4. Zamawiający ma zawarte oddzielne umowy na dystrybucję energii elektrycznej z lokalnym OSD (Tauron
Dystrybucja S.A.) właściwym dla danych punktów poboru, na czas nieokreślony.
7.5. Zamawiający ma zawartą oddzielną umowę na dostawę energii elektrycznej do danych punktów poboru do
31.12.2019 roku.
7.6. Zamawiający jest odbiorcą końcowym energii elektrycznej w rozumieniu Ustawy z dnia 6.12.2008 r. o
podatku akcyzowym.
7.7. Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będzie na podstawie wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego przekazanych przez OSD.
7.8. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresami pomiarowo-
rozliczeniowymi Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

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: 01/01/2020
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

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 spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, a mianowicie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień
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do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, rozumianych jako
posiadanie aktualnej koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.).
Wykonawca wykaże, że posiada: na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, a mianowicie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, rozumianej jako posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN.
Wykonawca wykaże, że na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jego braku, innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, a mianowicie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej, rozumianej jako należycie wykonanego, lub wykonywanego w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej
jednego zamówienia polegającego na sprzedaży energii elektrycznej o wolumenie minimum 4 000 MWh w
ciągu 12 miesięcy.
Wykonawca przedstawi na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: wykaz dostaw (Formularz nr 5 SIWZ) 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
obiektywnych 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 przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w
wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
powyżej.
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III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w formularzu nr 4 SIWZ stanowiącym istotne postanowienia umowy.

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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/11/2019
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: 08/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Biuro Zamówień Publicznych, ul. Koszarowa 6, POLSKA, bud. „N”
seg. „C” pok. nr 01/48
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:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy zł).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
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3. Wadium może być wnoszone w 1 lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A., 65 1050 1214 1000 0007 0000
7974 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy.
Dane banku do przelewu zagranicznego:
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ul. Mickiewicza 3, 40-951 Katowice, POLSKA
IBAN – PL 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
BIC (kod SWIFT) – INGBPLPW
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w
przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3.3. gwarancjach bankowych;
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110 ze zmianami).
Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w dokumentach zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: 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. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp - 10 dni.
2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp - 15 dni.
3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji
ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - 10 dni.
4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - 10 dni.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2019
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