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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528686-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Elektryczność
2022/S 187-528686

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6340128630
Adres pocztowy: ul. Obroki 140, Katowice
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-833
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Wierus, Teresa Manowska, Daniel Urbański, Tomasz Machura
E-mail: przetargi@mpgk.com.pl 
Tel.:  +48 323587657
Faks:  +48 323587661
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpgk.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_katowice/proceedings

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_katowice/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_katowice/proceedings
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie MPGK sp. z o.o. w Katowicach
Numer referencyjny: PN/21/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie MPGK sp. z o.o. 
w Katowicach, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 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: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
MPGK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Obroki 140, 40-833 Katowice, szczegółowy opis miejsca 
realizacji zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 4 do SWZ. Umowa będzie realizowana w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez 
Wykonawcę w najkorzystniejszej ofercie oraz na podstawie faktycznego, comiesięcznego zużycia energii 
elektrycznej zgodnie ze wskazaniem układów pomiarowo-rozliczeniowych. Całkowite wynagrodzenie 
Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel 
(umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość 
zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana przed otwarciem ofert złożonych w 
prowadzonym postępowaniu. Zamawiający określa szacunkową prognozowaną ilość dostarczanej energii w 
pełnym okresie obowiązywania umowy na 5 425,00 MWh.

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
Okres w miesiącach: 6
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: tak
Opis opcji:
Przedmiotem umowy jest zakup energii elektrycznej dla wyszczególnionych obiektów będących w zarządzie 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ o łącznym szacunkowym wolumenie 3 500,00 MWh. Sumaryczna wielkość 
dostaw energii elektrycznej może ulec zmniejszeniu w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego, nie 
więcej niż o 30% podanej ilości energii elektrycznej. Oznacza to, że gwarantowana, minimalna ilość energii, 
którą zakupi Zamawiający wynosi 2 450,00 MWh, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego 
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tytułu. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia sumarycznej wielkości dostaw 
energii elektrycznej maksymalnie o 55% tj. do ilości 5 425,00 MWh (prawo opcji).
O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej lub 
dokumentowej.
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 oraz 441 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające 
na przedłużeniu niniejszej umowy poza termin realizacji wskazany w § 2 ust. 1, maksymalnie o 6 miesięcy tj. do 
dnia 31 grudnia 2023 r.
W celu skorzystania z prawa do przedłużenia terminu obowiązywania umowy Zamawiający przekaże 
Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej w terminie nie krótszym niż 10 dni przed 
terminem obowiązywania umowy. W treści oświadczenia Zamawiający wskaże na jaki okres zamierza 
skorzystać z prawa opcji do przedłużenia umowy. Przedłużenie umowy o okres krótszy niż wskazany w ust. 5 
nie wyłącza prawa do ponownego (wielokrotnego) skorzystania z prawa do przedłużenia umowy maksymalnie 
do 31 grudnia 2023 r.
Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z 
tytułu niewykorzystania prawa do przedłużenia umowy w całości lub w części.

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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia 
działalności w zakresie obrotu energią elektryczną (OEE), zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997 r., Prawo 
energetyczne (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1385). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności 
uprawnień, o których mowa powyżej przez cały okres obowiązywania umowy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zmiany umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w tym art. 455 ust. 1 oraz ust. 2 tej ustawy oraz w sytuacjach przewidzianych w niniejszej umowie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej lub dokumentowej pod 
rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2022 poz. 1385), 
przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. 2021 poz. 685) oraz inne 
związane z przedmiotem umowy przepisy powszechnie obowiązujące.
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 oraz 441 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające 
na przedłużeniu niniejszej umowy termin realizacji wskazany w § 2 ust. 1, maksymalnie o 6 miesięcy tj. do dnia 
31 grudnia 2023 r.

Sekcja IV: Procedura
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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: 24/10/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 21/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Siedziba MPGK sp. z o.o., ul. Obroki 140, 40-833 Katowice, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa, niepubliczne otwarcie ofert

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +22 4587801
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: UZP
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590 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.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +22 4587801
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2022

28/09/2022 S187
https://ted.europa.eu/TED

5 / 5

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

