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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313730-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 111-313730

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Wyzwolenia 39
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-300
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@wpwik.pl 
Tel.:  +48 746488127
Faks:  +48 746665960
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wpwik.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Wyzwolenia 39
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-300
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@wpwik.pl 
Tel.:  +48 746488127
Faks:  +48 746665960
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wpwik.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.wpwik.pl/przetargi/przetargi-aktualne.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/

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

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

II.1.2) Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 716, wraz z późniejszymi zmianami) do obiektów WPWiK 
Sp. z o.o. wyszczególnionych w Załączniku nr 1a do SWZ i WZWiK wyszczególnionych w Załączniku 1b do 
SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wałbrzych

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 716, wraz z późniejszymi zmianami) do obiektów WPWiK 
Sp. z o.o. wyszczególnionych w Załączniku nr 1a do SWZ i WZWiK wyszczególnionych w Załączniku 1b do 
SWZ.
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 
SWZ. Uwaga: obiekty posiadają układ pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy.
3. Ponadto wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
3. 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 
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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.
4. Przewidywana ewentualna zmiana sprzedawcy energii będzie kolejną zmianą dla obu podmiotów (WPWiK 
Sp. z o.o. i WZWiK).
5. Zamawiający nie korzystają z ofert promocyjnych i lojalizacyjnych.
6. 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.
7. Pozostałe wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.
8. Wymaga się złożenia ofert zakupu.

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: 28/10/2022
Koniec: 28/10/2023
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
W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 139 ust. 1–4 ustawy Pzp. Zamawiający 
żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem 
terminu składania ofert w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Zamawiający dodatkowo przewiduje 
unieważnienie na podstawie art. 257 ustawy Pzp.

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:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z rozdz. V Specyfikacji 
Warunków Zamówienia
2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada 
aktualne uprawnienia do wykonywania działalności, w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną, na 
podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 716, wraz z późniejszymi 
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zmianami). Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda przedłożenia aktualnej koncesji 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej wydanej 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne. Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, 
na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wymogi dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych oraz 
pozostałe wymogi określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca 
wykaże, że: wykonuje lub zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę polegającą 
na sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym o sumarycznym wolumenie nie mniejszym niż 10 GWh/
rok przez minimum jeden rok. UWAGA: Wielkość dostaw objętych wykazem dostaw przedkładanym przez 
wykonawcę nie podlegają sumowaniu co oznacza, iż wymaga się wykonania co najmniej jednego zadania 
obejmującego sprzedaż energii elektrycznej o wymaganej wielkości. Na potwierdzenie powyższych warunków 
udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia wykazu dostaw (załącznik nr 7 do SWZ). Pozostałe 
wymogi w tym zakresie określono szczegółowo w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku. O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia zgodnie z rozdz. V Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz spełniają warunki określone w sekcji 
III ogłoszenia oraz w rozdz. VI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niepodleganie wykluczeniu dotyczy 
również wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wymogi 
dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych oraz pozostałe wymogi określono w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed 
upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pozostałe szczegóły w zakresie wadium określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen energii elektrycznej netto określonej w 
ofercie przetargowej Wykonawcy.
2. Ceny jednostkowe określone w ofercie przetargowej Wykonawcy nie ulegają zmianie w okresie 
obowiązywania umowy, z wyjątkiem ustawowych zmian opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 
akcyzowym.
3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 
indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na 
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny 
jednostkowej energii elektrycznej określonej w ofercie przetargowej Wykonawcy. Do wyliczonej należności 
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Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. Pozostałe szczegóły w zakresie rozliczeń 
określono we wzorze umowy będącym załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (np.konsorcja, spółki cywilne) 
zamawiający nakłada następujące obowiązki tj.:
1) Warunki udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców Uwaga: Zgodnie z 
art. 117 ust. 2 ustawy Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej, o którym mowa w Sekcji III.1.1) pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są 
wymagane;
2) Każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu w zakresie wymaganym 
przez zamawiającego zgodnie z SWZ (niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum);
3) Pozostałe szczegóły w powyższym zakresie określono w SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych ze sprzedażą energii elektrycznej 
na potrzeby eksploatacji obiektów Zamawiającego, na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z 
dnia 10 kwietnia 1997 (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 716, wraz z późniejszymi zmianami) oraz w wydanych 
na jej podstawie aktach wykonawczych. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii 
elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem energii. Pozostałe warunki opisano we wzorze umowy, która jest 
załącznikiem do Specyfikacji Warunków 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.1.8) 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: 13/07/2022
Czas lokalny: 09:30

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: 10/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/07/2022
Czas lokalny: 10:30

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Na ofertę składają się:
1)wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ – sporządzony 
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
2)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – sporządzony pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym):
a)jako własne oświadczenie wykonawcy;
b)dla każdego z podmiotów udostępniających wykonawcy zasoby, o ile wykonawca polega na zasobach innych 
podmiotów,
c)dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli taka sytuacja występuje).
3)Pełnomocnictwo lub inne dokumenty (o ile Wykonawca będzie korzystał w niżej opisanej czynności z 
pełnomocnika) – sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku wskazania 
bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu 
wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. Jeżeli osoba/osoby działa na 
podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać wymagany 
zakres umocowania;
4)Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (jeżeli taka sytuacja występuje), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo, sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku 
wieloosobowej reprezentacji wykonawcy pełnomocnictwo musi zawierać kwalifikowane podpisy wszystkich 
umocowanych osób do wystawienia pełnomocnictwa;
5)Zobowiązanie do udostępnienia niezbędnych zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z rozdz. VII ust. 3 SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – składane 
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
podmiotu udostępniającego zasoby (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
6)Dowód wniesienia wadium – zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. IX SWZ, w oryginale w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia 
(tylko, gdy wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej);
7)Dokument, o którym mowa w pkt 3) dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego wykonawcy 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp
2.W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i 
Kanalizacji w Wałbrzychu oraz dla Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Wałbrzychu. Upoważnionym do przeprowadzenia postępowania w imieniu obu podmiotów Zamawiających 
(WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK) jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Pozostałe 
wymogi zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 3.Odwołanie przysługuje na: 1)niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego. 
podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie 
ustawy Pzp. 4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię 
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści 
SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.6.Odwołanie wnosi się w terminie:1)10 
dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2)15 dni od dnia przekazania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 
przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 
i 6 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.Na orzeczenie Izby 
oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/06/2022
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