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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6462347267
Adres pocztowy: ul. LOKALNA 11
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Master Odpady i Energia Sp. z o.o. ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy
E-mail: szymon.lakota@master.tychy.pl 
Tel.:  +48 327070103
Faks:  +48 327070104
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Przedsiębiorstwo Międzygminne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawę energii elektrycznej dla Zakładu w grupie taryfowej B21 oraz do punktów poboru niskiego napięcia w 
grupach taryfowych : 5 punktów C11 i 1 punkt C12A.
Numer referencyjny: DEE/10/2020 r.

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu w grupie taryfowej B21 oraz do punktów poboru niskiego napięcia w 
grupach taryfowych: 5 punktów C11 i 1 punkt C12A.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami 
jakościowymi Ustawy Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) oraz przepisami 
wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, 
dla MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. do Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania 
Odpadów Komunalnych (MZKZOK) w Tychach w grupie taryfowej B21 oraz do punktów poboru niskiego 
napięcia w grupach taryfowych: 5 punktów C11
i 1 punkt C12A. Przewidywany pobór mocy w trakcie realizacji umowy wynosi około 3500 MWh. Szczegółowy 
opis znajduje się w SIWZ.

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: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Master Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy oraz przyłącza opisane w SIWZ,

II.2.4) Opis zamówienia:
Przewidywany pobór mocy w trakcie realizacji umowy wynosi około 3500 MWh. Szczegółowy opis punktów 
znajduje się w SIWZ,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w miesiącu październiku 2021 r.

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

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:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z ustawą z kwietnia 1997 roku 
– Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.), potwierdzającą posiadanie uprawnień do 
prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, 
który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację zadań objętych koncesją.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Opłaconą polisę bądź inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną ubezpieczenia: 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony, 00/100),

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 
zrealizował należycie, co najmniej 2 dostawy energii elektrycznej, z których każda dostawa energii elektrycznej 
obejmowała: co najmniej 10 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ – 
wykaz dostaw.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może 
spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nic jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. 
wykaz.

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
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/12/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/12/2020
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Sala Konferencyjna Master Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy

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:
Październik 2021 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów na potwierdzenie, że: 1) wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów 
określonych w pkt 1, tj.: zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia właściwej 
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentu potwierdzającego dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną, oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających 
ofertęwspólną, oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
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mowa wustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W przypadku składania oferty 
wspólnej ww.informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj.:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z 
ustawąz kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.), potwierdzającą 
posiadanieuprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.
b) wykaz usług wykonanych,
opłaconą polisę bądź inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
2. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć wraz z formularzem Oferty:
1) JEDZ, zgodnie z Rozdziałem V pkt III siwz;
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt IV ppkt 3 siwz, jeżeli wykonawca w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;
3) odpowiednie pełnomocnictwa
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 
ust.1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samejgrupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć 
wraz zaświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nic 
prowadządo zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
przezzamawiającego na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17 a
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:
Każdemu Wykonawcy, 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 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Środki ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2020


