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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286891-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2018/S 125-286891

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
al. Wyzwolenia 39
Osoba do kontaktów: Tymoteusz Gajek
58-300 Wałbrzych
Polska
Tel.:  +48 746488127
E-mail: przetargi@wpwik.pl 
Faks:  +48 746665960
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.wpwik.pl/

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: tak
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
al. Wyzwolenia 39
58-304 Wałbrzych
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Zakup energii elektrycznej dla obiektów WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK w Wałbrzychu

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 220, wraz z późniejszymi zmianami) do obiektów WPWiK
Sp. z o.o. wyszczególnionych w Załączniku nr 1a do SIWZ i WZWiK wyszczególnionych w Załączniku 1b do
SIWZ.

mailto:przetargi@wpwik.pl
http://www.wpwik.pl/


Dz.U./S S125
03/07/2018
286891-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 2 / 3

03/07/2018 S125
http://ted.europa.eu/TED

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

2 / 3

2.Szczegółowy opis obiektów zamawiającego wraz z określeniem szacunkowego zapotrzebowania ilości
energii elektrycznej oraz pozostałe dane niezbędne do przygotowania oferty opisano w Załączniku nr 1a i 1b do
SIWZ.
UWAGA: obiekty posiadają układ pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy.
3.Wskazane w Załączniku nr 1a i 1b do SIWZ wielkości określające zużycie energii elektrycznej są wartościami
szacunkowymi i nie odzwierciedlają realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej oraz
służą jedynie do wyliczenia ceny oferty.
4.Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest posiadać ważną i obowiązującą generalną umowę
dystrybucyjną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD), na podstawie
której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej do wszystkich obiektów objętych przedmiotem
zamówienia. Zamawiający udzieli wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana stosownego pełnomocnictwa do
reprezentowania przed OSD
W kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży. Zamawiający dostarczy w terminie niezbędne dane
do przeprowadzenia procesu ewentualnej zmiany sprzedawcy.
5.Przewidywana ewentualna zmiana sprzedawcy energii będzie kolejną zmianą dla obu podmiotów (WPWiK
Sp. z o.o. i WZWiK).
6.Zamawiający nie korzystają z ofert promocyjnych i lojalizacyjnych.
7.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, który określa szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych
z realizacją zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09300000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 5 245 495,52 i najwyższa oferta 5 481 387,62 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
IZ/1/2018

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 052-116376 z dnia 15.3.2018
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Udzielenie zamówienia i jego wartość

V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.6.2018

V.1.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5

V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
Polska

V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia

V.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

V.1.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

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

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.6.2018


