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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127705-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalisz: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2022/S 050-127705

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Krajowy numer identyfikacyjny: 250810478
Adres pocztowy: Pl. Św. Józefa 5
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Adamska
E-mail: a.adamska@enmedia.org.pl 
Tel.:  +48 616247468
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czystemiasto.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na okres od 
01.03.2022 r. do 31.12.2022 r.”
Numer referencyjny: UA.271.1.10.2021

II.1.2) Główny kod CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1.1. dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu 
zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi: 1 932 
000 kWh (zamówienie planowane).
1.2. usługa bilansowania handlowego (zwana dalej również usługą POB) dla punktu poboru energii z 
zainstalowaną małą instalacją „elektrociepłownia biogazowa na biogaz składowiskowy” o łącznej mocy 
zainstalowanej 0,250 MW. Produkcja energii odbywa się przez cały rok 24 godziny na dobę (z wyjątkiem przerw 
konserwacyjnych i awarii). Ilość energii wyprodukowana przez małą instalację i oddana do sieci wynosi: 374 
000 kWh. Informacja o ilości wytwarzanej i zużywanej energii została opisana w Załączniku nr 1 do SWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 900 841.28 PLN / Najdroższa oferta: 1 900 841.28 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
2. Stacja Przeładunku Odpadów Komunalnych w Sieradzu, ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1.1. dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu 
zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi: 1 932 
000 kWh (zamówienie planowane).
1.2. usługa bilansowania handlowego (zwana dalej również usługą POB) dla punktu poboru energii z 
zainstalowaną małą instalacją „elektrociepłownia biogazowa na biogaz składowiskowy” o łącznej mocy 
zainstalowanej 0,250 MW. Produkcja energii odbywa się przez cały rok 24 godziny na dobę (z wyjątkiem przerw 
konserwacyjnych i awarii). Ilość energii wyprodukowana przez małą instalację i oddana do sieci wynosi: 374 
000 kWh. Informacja o ilości wytwarzanej i zużywanej energii została opisana w Załączniku nr 1 do SWZ. 
Energia będzie zużywana na potrzeby własne zamawiającego. Pozostałe informacje dotyczące małej instalacji:
a) zamawiający jest podmiotem – wytwórcą energii w małej instalacji – wpisanym do rejestru MIOZE,
b) zamawiający posiada zawartą umowę dystrybucyjną na czas nieokreślony na małą instalację. Obecnie 
trwa postępowanie na dostawę energii elektrycznej na okres od 01.01.2022 r. do 28.02.2022 r. Po wyłonieniu 
wykonawcy w wyżej podanym postępowaniu zostanie zawarta umowa na Zakup Energii Elektrycznej 
wytworzonej w małej instalacji (odkup) na czas określony od dnia 01.01.2022 r. do 28.02.2022 r. Umowa nie 
będzie wymagała wypowiedzenia.
c) z wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu zostanie zawarta umowa na sprzedaż energii 
elektrycznej oraz na usługę POB energii wytworzonej przez małą instalację zamawiającego i oddaną do sieci – 
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. Umowa na sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą POB 
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energii wytworzonej przez małą instalację i oddaną do sieci zostanie zawarta na czas określony od 01.03.2022 
r. do 31.12.2022 r.
d) umowa na sprzedaż energii elektrycznej z małej instalacji (zwana dalej również Umową Zakupu Energii) 
zostanie zawarta na czas określony od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r. Umowa nie podlega regulacjom Pzp. 
Umowa zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.
e) ilość energii elektrycznej, dla której będzie świadczona usługa POB to faktyczna ilość energii, która 
zostanie oddana do sieci dystrybucyjnej. Rozliczenie ilości zakupionej przez wykonawcę energii elektrycznej 
odbywać się będzie na podstawie faktycznie oddanej do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w okresach 
rozliczeniowych o długości 1 miesiąca, ustalonej przez OSD na podstawie wskazań układów pomiarowo-
rozliczeniowych i zapisów umów o świadczenie usług dystrybucji.
2. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się do zakupu energii elektrycznej 
wytworzonej w instalacji zamawiającego. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu zobowiązuje 
się do zawarcia z zamawiającym umowy na sprzedaż przez zamawiającego na rzecz wykonawcy energii 
elektrycznej wytworzonej w instalacji zamawiającego - Umowy Zakupu Energii. Zawarcie Umowy Zakupu 
Energii musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży energii elektrycznej na wzorze zaproponowanym 
przez wykonawcę z uwzględnieniem zapisów postanowień umowy dla Umowy Zakupu Energii stanowiących 
Załącznik nr 3 do Projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone 
zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Pełna informacja dotycząca przedmiotu zamówienia zawarta jest w SWZ w Rozdziale 4.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 216-567978

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
Nazwa:
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„Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na okres od 
01.03.2022 r. do 31.12.2022 r.”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
11/02/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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
Oficjalna nazwa: PGB Dystrybucja Sp. z.o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 5213674630
Adres pocztowy: ul. Gotarda 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-683
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 191 360.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 900 841.28 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, tj. najpierw dokona badania i 
oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej zostały zawarte w Rozdziale 10 SWZ.
3. Opis sposobu przygotowania oferty oraz pozostałych dokumentów składanych w postępowaniu został 
zawarty w Rozdziale 13 SWZ.
4. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
przepisach działu IX ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego 
wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. 
przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 515 ust. 1a ustawy Pzp, a w 
pozostałych przypadkach w terminie 15 dni.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ), wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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.
5) Jeżeli Zamawiający 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.

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: 02-678
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/03/2022
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