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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289381-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Myszków: Elektryczność
2019/S 118-289381
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Myszków
ul. Kościuszki 26
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Sikorskiego 20a
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza nr 1
ul. Leśna 1
Myszków
42-300
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Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
ul. Jaworznicka 34
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Zespół Szkół Publicznych nr 3 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Kościuszki 30
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Wapienna 2
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
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Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Brzechwy
ul. Pińczycka 2
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Przedszkole nr 2
ul. Pułaskiego 7A
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Przedszkole nr 1 „Bajka”
ul. Sucharskiego 32
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Przedszkole nr 5 im. Marii Konopnickiej
ul. Stalowa 1
Myszków
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42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Przedszkole nr 4
ul. Skłodowskiej 7
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Millenium 19
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Miedziana 3
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
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Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pułaskiego 7
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Miejski Dom Kultury
ul. 3 Maja 15
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Okrzei 140
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Gałczyńskiego 6 i 7
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Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Millenium 19c
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Saniko Sp. z o.o.
ul. Prusa 70
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Skłodowskiej 6c
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków - Karolina Kulak
Tel.: +48 343132682-126
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
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Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Zakup energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej energii elektrycznej
Numer referencyjny: ZP.271.7.2019.KK

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zakup energii elektrycznej o łącznym wolumenie dla zamówienia podstawowego 4 943 231 kWh oraz o łącznym
wolumenie wynikającym z prawa opcji 374 115 kWh, która stanowi dostawy (sprzedaż) energii elektrycznej do
następujących punktów odbiorowych:
a) w części 1 zamówienia – do 152 punktów odbiorowych (pomiarowych) wymienionych w Wykazie punktów
odbioru energii elektrycznej obiektów Gminy Myszków, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ,
b) w części 2 zamówienia – do 24 punktów odbiorowych (pomiarowych) wymienionych w Wykazie punktów
odbioru energii elektrycznej obiektów jednostek organizacyjnych gminy Myszków i Miejskiego Domu Kultury,
który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,
c) w części 3 zamówienia – do 19 punktów odbiorowych (pomiarowych) wymienionych w Wykazie punktów
odbioru energii elektrycznej obiektów ZWiK Sp. z o.o., 42-300 Myszków, ul. Okrzei 140, który stanowi załącznik
nr 3 do SIWZ,
d) w części 4 zamówienia – do 44 punktów odbiorowych (pomiarowych) wymienionych w Wykazie punktów

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 346 395.26 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zakup energii elektrycznej do 152 punktów odbiorowych (pomiarowych) wymienionych w Wykazie punktów
odbioru energii elektrycznej obiektów Gminy Myszków
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000
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09300000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Punkty odbiorowe energii elektrycznej wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmierzającego
do wyboru oferty i zawarcia umowy na część 1 zamówienia działa w imieniu własnym i na własną rzecz – tj. w
imieniu Gminy Myszków i na rzecz Gminy Myszków;
2) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku dla
punktów odbioru energii elektrycznej, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, wynosi: 1 383 767 kWh, w tym:
a) w grupie taryfowej O11 – 1 229 812 kWh,
b) w grupie taryfowej C12b – 10 776 kWh, w tym:
• Dzień – 3 353 kWh,
• Noc – 7 423 kWh,
c) w grupie taryfowej C11 – 275 kWh,
d) w grupie taryfowej C21 – 142 868 kWh,
e) w grupie taryfowej R – 36 kWh;
3) Zamawiający posiada zawarte umowy na czas nieokreślony o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej:
a) z Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa – w grupach
taryfowych O11, C11, C21, R;
b) z Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin – w grupie taryfowej
C12b;
Oraz zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.z siedzibą w Krakowie
(30-417) ul. Łagiewnicka 60, która obowiązuje do dnia 30.06.2019r.
Wykonawca jest zobowiązany na podstawie pełnomocnictwa - załącznik nr 10 do SIWZ, które zostanie
udzielone przez Gminę Myszków, do zgłoszenia ww. Operatorom Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji
zawartej nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej
Tauron Dystrybucja S.A. oraz przeprowadzenia procedury związanej ze zmianą sprzedawcy energii
elektrycznej;
4) Gwarantowany, minimalny zakres zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, stanowiący
zamówienie podstawowe wynosi: 1 383 767 kWh, w tym:
a) w grupie taryfowej O11 – 1 229 812 kWh,
b) w grupie taryfowej C12b – 10 776 kWh, w tym:
• Dzień – 3 353 kWh,
• Noc – 7 423 kWh,
c) w grupie taryfowej C11 – 275 kWh,
d) w grupie taryfowej C21 – 142 868 kWh,
e) w grupie taryfowej R – 36 kWh;
5) Zamawiający zastrzega, że opcjonalnie, w zależności od własnego wyboru, może dokonać zwiększenia
minimalnego zakresu wykonania dostawy o:
a) w grupie taryfowej O11 – 307 453 kWh,
b) w grupie taryfowej C12b – 2 694 kWh, w tym:
• Dzień – 838 kWh,
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• Noc – 1 856 kWh,
c) w grupie taryfowej C21 – 14 286 kWh;
6) Maksymalny zakres zamówienia, uwzględniający prawo opcji, to:
a) w grupie taryfowej O11 – 1 537 265 kWh,
b) w grupie taryfowej C12b – 13 470 kWh, w tym:
• Dzień – 4 191 kWh,
• Noc – 9 279 kWh,
c) w grupie taryfowej C11 – 275 kWh,
d) w grupie taryfowej C21 – 157 154 kWh,
e) w grupie taryfowej R – 36 kWh.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje, że na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, skorzysta z prawa opcji przy zakupie
energii elektrycznej w przypadku zaistnienia konieczności zakupu większej ilości energii elektrycznej,
spowodowanej zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w istniejących punktach odbioru Wydziału
Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, określonych w załączniku numer 1 do SIWZ, w obrębie grup taryfowych
– O11, C12B, objętych przedmiotem zamówienia lub zwiększenia liczby punktów odbioru w obrębie w/w
grup taryfowych oraz w przypadku zaistnienia konieczności zakupu większej ilości energii elektrycznej,
spowodowanej zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w istniejącym punkcie odbioru Wydziału
Organizacyjnego i Nadzoru Prawnego, określonym w załączniku numer 1 do SIWZ w obrębie grupy taryfowej
C21, objętej przedmiotem zamówienia;
2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach
realizacji umowy. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane w terminie wykonania zamówienia, po
wykorzystaniu prognozowanego zużycia energii elektrycznej:
a) w istniejących punktach odbioru Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, określonych w załączniku nr
1 do SIWZ, w obrębie grup taryfowych – O11, C12b, objętych przedmiotem zamówienia. Natomiast w nowych
punktach odbioru, które można zaklasyfikować do grup taryfowych, objętych przedmiotem zamówienia, prawo
opcji może zostać uruchomione dopiero po dokonaniu wszelkich formalności związanych z przyłączeniem
punktów odbioru do sieci,
b) w istniejącym punkcie odbioru Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Prawnego określonym w załączniku nr 1
do SIWZ, w obrębie grupy taryfowej – C21, objętej przedmiotem zamówienia;
3. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach
jak zamówienie podstawowe, z zastosowaniem cen jednostkowych opcji zawartych w ofercie Wykonawcy,
które winny być w poszczególnych grupach taryfowych identyczne jak odpowiadające im ceny jednostkowe
zamówienia podstawowego (gwarantowanego) w tych samych grupach taryfowych. Warunkiem uruchomienia
prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z
prawa opcji w określonym przez niego zakresie;
4. Szczegółowe uregulowania, dotyczące wykonania przez Wykonawcę sprzedaży energii elektrycznej Gminie
Myszków, zostały opisane we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego - część 1 zamówienia, który
stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zakup energii elektrycznej do 24 punktów odbiorowych (pomiarowych) wymienionych w Wykazie punktów
odbioru energii elektrycznej obiektów jednostek organizacyjnych gminy Myszków i MDK
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000
09300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Punkty odbiorowe energii elektrycznej wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmierzającego
do wyboru oferty i zawarcia umowy na część 2 zamówienia działa w imieniu i na rzecz następujących jednostek
organizacyjnych Gminy Myszków i Miejskiego Domu Kultury:
a) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Henryka Sienkiewicza, 42-300 Myszków, ul.
Sikorskiego 20a,
b) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza nr 1, 42-300 Myszków, ul. Leśna 1,
c) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II, 42-300 Myszków, ul. Jaworznicka 34,
d) Zespołu Szkół Publicznych nr 3 im. Tadeusza Kościuszki, 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 30,
e) Szkoły Podstawowej nr 6, 42-300 Myszków, ul. Wapienna 2,
f) Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Brzechwy, 42-300 Myszków, ul. Pińczycka 2,
g) Przedszkola nr 2, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 7A,
h) Przedszkola nr 1 „BAJKA”, 42-300 Myszków, ul. Sucharskiego 32,
j) Przedszkola nr 5 im. Marii Konopnickiej, 42-300 Myszków, ul. Stalowa 1,
k) Przedszkola nr 4, 42-300 Myszków, ul. Skłodowskiej 7,
l) Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, 42-300 Myszków, ul. Millenium 19,
m) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 42-300 Myszków, ul. Miedziana 3,
n) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 7,
o) Miejskiego Domu Kultury, 42-300 Myszków, ul. 3 Maja 15;
2) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2020r. dla punktów
odbioru, określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, wynosi: 711 806 kWh, w tym:
a) w grupie taryfowej C11 – 339 015 kWh,
b) w grupie taryfowej C21 – 165 050 kWh,
c) w grupie taryfowej C22b – 202 251 kWh, w tym:
• Dzień – 135 861 kWh,
• Noc – 66 390 kWh,
d) w grupie taryfowej C12a – 5 490 kWh, w tym:
• Szczyt – 1 931 kWh,
• Pozaszczyt – 3 559 kWh;
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3) Wyżej wymienione jednostki organizacyjne Gminy Myszków posiadają zawarte na czas nieokreślony umowy
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie oraz
zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej z PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie (35-959), ul. 8 Marca
6, która obowiązuje do dnia 30.06.2019r.
Wykonawca jest zobowiązany na podstawie pełnomocnictwa, które zostanie udzielone przez Gminę Myszków załącznik numer 12 do SIWZ - do zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD): Tauron Dystrybucja
S.A., Oddział w Częstochowie do realizacji zawartej nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A., oraz przeprowadzenia procedury związanej ze
zmianą sprzedawcy energii elektrycznej;
4) Gwarantowany, minimalny zakres zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, stanowiący
zamówienie podstawowe wynosi: 711 806 kWh, w tym:
a) w grupie taryfowej C11 – 339 015 kWh,
b) w grupie taryfowej C21 – 165 050 kWh,
c) w grupie taryfowej C22b – 202 251 kWh, w tym:
• Dzień – 135 861 kWh,
• Noc – 66 390 kWh,
d) w grupie taryfowej C12a – 5 490 kWh, w tym:
• Szczyt – 1 931 kWh,
• Pozaszczyt – 3 559 kWh;
5) Zamawiający zastrzega, że opcjonalnie, w zależności od własnego wyboru, może dokonać zwiększenia
minimalnego zakresu wykonania dostawy o:
a) w grupie taryfowej C11 – 16 821 kWh,
b) w grupie taryfowej C22b – 29 666 kWh, w tym:
• Dzień – 19 876 kWh,
• Noc – 9 790 kWh,
c) w grupie taryfowej C12a – 549 kWh, w tym:
• Szczyt – 192 kWh,
• Pozaszczyt – 357 kWh;
6) Maksymalny zakres zamówienia, uwzględniający prawo opcji, to:
a) w grupie taryfowej C11 – 355 836 kWh,
b) w grupie taryfowej C21 – 165 050 kWh,
c) w grupie taryfowej C22b – 231 917 kWh, w tym:
• Dzień – 155 737 kWh,
• Noc – 76 180 kWh,
d) w grupie taryfowej C12a – 6 039 kWh, w tym:
• Szczyt – 2 123 kWh,
• Pozaszczyt – 3 916 kWh;
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje, że na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, skorzysta z prawa opcji przy zakupie
energii elektrycznej, w przypadku zaistnienia konieczności zakupu większej ilości energii elektrycznej,
spowodowanej zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w istniejących punktach odbioru:

21/06/2019
S118
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11 / 21

Dz.U./S S118
21/06/2019
289381-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

12 / 21

— Przedszkola nr 2 w Myszkowie, określonych w załączniku numer 2 do SIWZ, w obrębie grupy taryfowej –
C11, objętej przedmiotem zamówienia,
— Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie, określonych w załączniku numer 2 do SIWZ, w obrębie
grup taryfowych – C11, C22B,C12A, objętych przedmiotem zamówienia,
— Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie, określonym w załączniku numer 2 do SIWZ, w
obrębie grupy taryfowej – C11, objętej przedmiotem zamówienia
— Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie, określonym w załączniku numer 2 do SIWZ, w obrębie grupy
taryfowej – C11, objętej przedmiotem zamówienia.
2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach
realizacji umowy. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane w terminie wykonania zamówienia, po
wykorzystaniu prognozowanego zużycia energii elektrycznej;
3. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach
jak zamówienie podstawowe, z zastosowaniem cen jednostkowych opcji zawartych w ofercie Wykonawcy,
które winny być w poszczególnych grupach taryfowych identyczne jak odpowiadające im ceny jednostkowe
zamówienia podstawowego (gwarantowanego) w tych samych grupach taryfowych. Warunkiem uruchomienia
prawa opcji jest złożenie przez:
— Przedszkole nr 2 w Myszkowie pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w
określonym przez niego zakresie,
— Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z
prawa opcji w określonym przez niego zakresie,
— Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania
z prawa opcji w określonym przez niego zakresie,
— Miejski Dom Kultury w Myszkowie pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w
określonym przez niego zakresie.
4. Szczegółowe uregulowania, dotyczące wykonania przez Wykonawcę sprzedaży energii elektrycznej
jednostkom organizacyjnym Gminy Myszków i Miejskiemu Domu Kultury, zostały opisane we wzorze umowy w
sprawie zamówienia publicznego - część 2 zamówienia, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zakup energii elektrycznej do 19 punktów odbiorowych (pomiarowych) wymienionych w Wykazie punktów
odbioru energii elektrycznej obiektów ZWiK Sp. z o.o., 42-300 Myszków, ul. Okrzei 140
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000
09300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Punkty odbiorowe energii elektrycznej wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1) Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmierzającego
do wyboru oferty i zawarcia umowy na część 3 zamówienia działa w imieniu i na rzecz Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków (jednoosobowa spółka gminy Myszków);
2) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2020r. dla punktów
odbioru, określonych w załączniku nr 3 do SIWZ, wynosi: 2 716 859 kWh, w tym:
a) w grupie taryfowej C11 – 31 635 kWh,
b) w grupie taryfowej C22b – 589 575 kWh, w tym:
• Dzień – 408 254 kWh,
• Noc – 181 321 kWh,
c) w grupie taryfowej B23 – 2 095 649 kWh, w tym:
• szczyt przedpołudniowy – 352 506 kWh,
• szczyt popołudniowy – 241 940 kWh,
• szczyt pozostałe godziny doby – 1 501 203 kWh;
3) Wymieniona powyżej spółka Gminy Myszków posiada zawarte na czas nieokreślony umowy o świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie oraz zawartą umowę
sprzedaży energii elektrycznej z Energia Polska Sp. z o.o. Al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław, która obowiązuje
do dnia 30.06.2019r.
Wykonawca jest zobowiązany na podstawie pełnomocnictwa, które zostanie udzielone przez Gminę Myszków załącznik numer 14 do SIWZ - do zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD): Tauron Dystrybucja
S.A., Oddział w Częstochowie, do realizacji zawartej nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A., oraz przeprowadzenia procedury związanej ze
zmianą sprzedawcy energii elektrycznej;
4) Gwarantowany, minimalny zakres zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, stanowiący
zamówienie podstawowe wynosi: 2 716 859 kWh, w tym:
a) w grupie taryfowej C11 – 31 635 kWh,
b) w grupie taryfowej C22b – 589 575 kWh, w tym:
• Dzień – 408 254 kWh,
• Noc – 181 321 kWh,
c) w grupie taryfowej B23 – 2 095 649 kWh, w tym:
• szczyt przedpołudniowy – 352 506 kWh,
• szczyt popołudniowy – 241 940 kWh,
• szczyt pozostałe godziny doby – 1 501 203 kWh;
5) Zamawiający zastrzega, że opcjonalnie, w zależności od własnego wyboru, może dokonać zwiększenia
minimalnego zakresu wykonania dostawy o:
a) w grupie taryfowej C11 – 1 450 kWh;
6) Maksymalny zakres zamówienia, uwzględniający prawo opcji, to:
a) w grupie taryfowej C11 – 33 085 kWh,
b) w grupie taryfowej C22b – 589 575 kWh, w tym:
• Dzień – 408 254 kWh,
• Noc – 181 321 kWh,
c) w grupie taryfowej B23 – 2 095 649 kWh, w tym:
• szczyt przedpołudniowy – 352 506 kWh,
• szczyt popołudniowy – 241 940 kWh,
• szczyt pozostałe godziny doby – 1 501 203 kWh;
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje, że na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, skorzysta z prawa opcji przy zakupie
energii elektrycznej, w przypadku zaistnienia konieczności zakupu większej ilości energii elektrycznej,
spowodowanej zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w istniejących punktach odbioru Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie, określonym w załączniku numer 2 do SIWZ, w obrębie grupy
taryfowej – C11, objętej przedmiotem zamówienia;
2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach
realizacji umowy. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane w terminie wykonania zamówienia, po
wykorzystaniu prognozowanego zużycia energii elektrycznej;
3. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach
jak zamówienie podstawowe, z zastosowaniem cen jednostkowych opcji zawartych w ofercie Wykonawcy,
które winny być w poszczególnych grupach taryfowych identyczne jak odpowiadające im ceny jednostkowe
zamówienia podstawowego (gwarantowanego) w tych samych grupach taryfowych. Warunkiem uruchomienia
prawa opcji jest złożenie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie pisemnego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie;
4. Szczegółowe uregulowania dotyczące wykonania sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę
Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zostały opisane we wzorze umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego – część 3 zamówienia, który stanowi załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zakup energii elektrycznej do 44 punktów odbiorowych (pomiarowych) wymienionych w Wykazie punktów
odbioru energii elektrycznej obiektów jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Myszków
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000
09300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Punkty odbiorowe energii elektrycznej wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmierzającego
do wyboru oferty i zawarcia umowy na część 4 zamówienia działa w imieniu i na rzecz następujących jednostek
organizacyjnych i spółek Gminy Myszków:
a) Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Gałczyńskiego 6 i 7, 42-300 Myszków,
b) Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Millenium 19c, 42-300 Myszków,
c) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SANIKO Sp. z o. o., ul. Prusa 70, 42-300 Myszków,
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d) Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., ul. Skłodowskiej 6c, 42-300 Myszków;
2) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2020r. dla punktów
odbioru, określonych w załączniku nr 4 do SIWZ, wynosi: 130 799 kWh, w tym:
a) w grupie taryfowej O11 – 6 200 kWh,
b) w grupie taryfowej C11 – 69 280 kWh,
c) w grupie taryfowej G11 – 50 919 kWh,
d) w grupie taryfowej C12A – 4 400 kWh, w tym:
• szczyt – 1 800 kWh,
• pozaszczyt – 2 600 kWh;
3) Wymienione powyżej jednostki organizacyjne i spółka Gminy Myszków posiadają zawarte na czas
nieokreślony umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w
Częstochowie oraz zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej z Energia Polska Sp. z o.o. z siedziba we
Wrocławiu(53-125) przy al. Kasztanowej 5, która obowiązuje do dnia 30.06.2019r.
Wykonawca jest zobowiązany na podstawie pełnomocnictwa, które zostanie udzielone przez Gminę Myszków załącznik numer 16 do SIWZ - do zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD): Tauron Dystrybucja
S.A., Oddział w Częstochowie do realizacji zawartej nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A., oraz przeprowadzenia procedury związanej ze
zmianą sprzedawcy energii elektrycznej;
4) Gwarantowany, minimalny zakres zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, stanowiący
zamówienie podstawowe wynosi: 130 799 kWh, w tym:
a) w grupie taryfowej O11 – 6 200 kWh,
b) w grupie taryfowej C11 – 69 280 kWh,
c) w grupie taryfowej G11 – 50 919 kWh,
d) w grupie taryfowej C12A – 4 400 kWh, w tym:
• szczyt – 1 800 kWh,
• pozaszczyt – 2 600 kWh;
5) Zamawiający zastrzega, że opcjonalnie, w zależności od własnego wyboru, może dokonać zwiększenia
minimalnego zakresu wykonania dostawy o:
a) w grupie taryfowej G11 – 1 196 kWh;
6) Maksymalny zakres zamówienia, uwzględniający prawo opcji, to:
a) w grupie taryfowej O11 – 6 200 kWh,
b) w grupie taryfowej C11 – 69 280 kWh,
c) w grupie taryfowej G11 – 52 115 kWh,
d) w grupie taryfowej C12A – 4 400 kWh, w tym:
• szczyt – 1 800 kWh,
• pozaszczyt – 2 600 kWh;
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje, że na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp skorzysta z prawa opcji przy zakupie
energii elektrycznej, w przypadku zaistnienia konieczności zakupu większej ilości energii elektrycznej,
spowodowanej zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w istniejących punktach odbioru Środowiskowego
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Domu Samopomocy przy ulicy Gałczyńskiego 6 i 7 w Myszkowie, określonym w załączniku numer 4 do SIWZ, w
obrębie grupy taryfowej – G11, objętej przedmiotem zamówienia;
2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach
realizacji umowy. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane w terminie wykonania zamówienia, po
wykorzystaniu prognozowanego zużycia energii elektrycznej do terminu zakończenia wykonania zamówienia;
3. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach
jak zamówienie podstawowe, z zastosowaniem cen jednostkowych opcji zawartych w ofercie Wykonawcy,
które winny być w poszczególnych grupach taryfowych identyczne jak odpowiadające im ceny jednostkowe
zamówienia podstawowego (gwarantowanego) w tych samych grupach taryfowych. Warunkiem uruchomienia
prawa opcji jest złożenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Gałczyńskiego 6 i 7 w Myszkowie
pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie;
4. Szczegółowe uregulowania dotyczące wykonania sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę
jednostkom organizacyjnym Gminy Myszków, Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych SANIKO Sp. z. o. o, oraz
Myszkowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z. o. o zostały opisane we wzorze umowy w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego – część 4 zamówienia, który stanowi załącznik nr 15 do SIWZ.
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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.1.6)

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 058-133335

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP.271.7.2019.KK
Część nr: 1
Nazwa:
Zakup energii elektrycznej do 152 punktów odbiorowych (pomiarowych) wymienionych w Wykazie punktów
odbioru energii elektrycznej obiektów Gminy Myszków
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
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11/06/2019
V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
Kraków
30-417
Polska
Tel.: +48 516116595
E-mail: justyna.kozlowska@tauron.pl
Faks: +48 122654296
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 429 183.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 475 585.48 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP.271.7.2019.KK
Część nr: 2
Nazwa:
Zakup energii elektrycznej do 24 punktów odbiorowych (pomiarowych) wymienionych w Wykazie punktów
odbioru energii elektrycznej obiektów jednostek organizacyjnych gminy Myszków i MDK
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
11/06/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
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Kraków
30-417
Polska
Tel.: +48 516116595
E-mail: justyna.kozlowska@tauron.pl
Faks: +48 122654296
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 183 849.76 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 263 923.60 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP.271.7.2019.KK
Część nr: 3
Nazwa:
Zakup energii elektrycznej do 19 punktów odbiorowych (pomiarowych) wymienionych w Wykazie punktów
odbioru energii elektrycznej obiektów ZWiK Sp. z o.o., 42-300 Myszków, ul. Okrzei 140
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
11/06/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
Kraków
30-417
Polska
Tel.: +48 516116595
E-mail: justyna.kozlowska@tauron.pl
Faks: +48 122654296
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 699 629.88 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 889 462.35 PLN
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Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP.271.7.2019.KK
Część nr: 4
Nazwa:
Zakup energii elektrycznej do 44 punktów odbiorowych (pomiarowych) wymienionych w Wykazie punktów
odbioru energii elektrycznej obiektów jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Myszków
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
11/06/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
Kraków
30-417
Polska
Tel.: +48 516116595
E-mail: justyna.kozlowska@tauron.pl
Faks: +48 122654296
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 33 732.42 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 42 231.92 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Początkowe szacunkowe całkowite wartości części zamówienia - uwzględniają opcje.
Całkowita końcowa wartość umów poszczególnych części - podano wartość netto.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. 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.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby 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
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. 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 Pzp albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6. SIWZ 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.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci
papierowej albo w elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
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11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14. W sprawach nieuregulowanych w rozdz. 17 SIWZ, w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszwa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2019
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