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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 6320000217
Adres pocztowy: Jaworzno, ul.Krakowska 9
Miejscowość: Jaworzno
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43 - 600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Henryk Botor
E-mail: pkm@pkm.jaworzno.pl 
Tel.:  +48 327535500
Faks:  +48 327535501
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pkm.jaworzno.pl

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

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej na bieżące potrzeby PKM Sp. z o.o. w Jaworznie w okresie od 1.01.2023r. do 
31.12.2023r
Numer referencyjny: PKM\ZP\1\2022

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 
Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) na potrzeby PKM Jaworzno o 
łącznym wolumenie szacunkowym 5 000 000 kWh, liczbie 10 punktów poboru w okresie od dnia 01.01.2023 
roku do dnia 31.12.2023 roku,

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 731 100.00 PLN

mailto:pkm@pkm.jaworzno.pl
http://www.pkm.jaworzno.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_jaworzno/proceedings
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 
Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) na potrzeby PKM Jaworzno o 
łącznym wolumenie szacunkowym 5 000 000 kWh, liczbie 10 punktów poboru w okresie dostaw, tj. nie 
wcześniej niż od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku,
Punkty poboru energii :
1) Jaworzno KRAKOWSKA 9
2) Jaworzno KRAKOWSKA 9
3) Jaworzno KRAKOWSKA 9
4) Jaworzno Józefa Chełmińskiego
5) Jaworzno - Byczyna Astrów
6) Jaworzno - Oś Stałe ul. Wojska Polskiego
7) Jaworzno Szczakowa ul. Kolejarzy
8) Jaworzno – oś. Podłeże Al. Piłsudskiego
9) Jaworzno- Łubowiec ul. Katowicka
10) Jaworzno Szczakowa ul. Kolejarzy
Zamawiający zastrzega, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, rozpoczęcie dostaw 
nastąpi w terminie od 1.01.2023, jednak nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas 
obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 
Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 
niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży energii 
elektrycznej w tym w szczególności: wypowiedzenia istniejących umów kom-pleksowych, zgłoszenia do OSD 
nowych umów sprzedaży energii elektrycznej. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych 
pełnomocnictw udzielonych wraz z zawarciem umów sprzedaży energii elektrycznej.
Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do 3 grup (Kategorii 
do OPZ) według poniższej klasyfikacji (wielkość poddana prawu opcji)
energia elektryczna dla grupy taryfowej B23 3 350 000,00 kWh
energia elektryczna dla grupy taryfowej C21 1 500 000,00 kWh
energia elektryczna dla grupy taryfowej C11 150 000,00 kWh

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 731 100.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie realizacji zamówienia wielkość zużycia energii elektrycznej 5 000 000 kWh może ulec zwiększeniu o 
max. 20 %, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego prawem opcji, w rozumieniu zapisów art. 441 ustawy 
PZP, w stosunku do prognoz, dotyczących Zamawiającego. Zużycie energii elektrycznej (większe od prognozy 
zużycia energii elektrycznej 5 000 000 kWh – przy czym zwiększenie nie może przekroczyć 20 % w stosunku 
do prognozy) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Niezależnie od wielkości 
zużycia energii elektrycznej, wybrany Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia, 
zobowiązany jest w każdym przypadku realizować dostawę energii elektrycznej, w cenach wynikających z 
wybranej oferty. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. 
odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiającego zakupi mniejszą lub większą ilość 
energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii elektrycznej, w szczególności spowodowanej zwiększeniem 
lub zmniejszeniem ilości punktów poboru energii Zamawiającego, zmianą grupy taryfowej.

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 wymaga, aby wykonawca posiadał ważną na dzień otwarcia ofert aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki - zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 
2021r. Poz. 716 z późn. zm.)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 
8.2.2. IDW, musi wykazać w całości przynajmniej jeden z wykonawców.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 
wykaże, że wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
1) rocznej dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 5.000.000 kWh (pięć mi-lionów 
kWh) oraz
2) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 10 (dziesięciu) punktów poboru,

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 70.000,00 PLN (słownie złotych: 
osiemdziesiąt tysięcy złotych).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wybrany Wykonawca musi posiadać umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej tzw. generalną 
umowę dystrybucji (GUD) zawartą z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), która umożliwia 
sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A.
Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z lokalnymi OSD. Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego dla Zamawiającego jest spółka TAURON Dystrybucja S.A.
Dostarczana energia elektryczna musi spełniać parametry jakościowe i standardy sprzedażowe uregulowane w 
ustawie Prawo energetyczne.
Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 
niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży energii 
elektrycznej w tym w szczególności: wypowiedzenia istniejących umów kompleksowych, zgłoszenia do OSD 
nowych umów sprzedaży energii elektrycznej. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stos

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: 20/06/2022
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: 17/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie Ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego. W przypadku 
awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii.
Otwarcie Ofert dokonuje się na Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie Ofert.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
II półrocze 2023

VI.3) Informacje dodatkowe:
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2022

www.uzp.gov.pl

