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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112188-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2020/S 047-112188

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bukowska 285
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 60-189
Państwo: Polska
E-mail: biurozarzadu@airport-poznan.com.pl 
Tel.:  +48 618492143
Faks:  +48 618474909
Adresy internetowe:
Główny adres: www.airport-poznan.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings

I.6) Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup energii elektrycznej na 2021–2022 r. do Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

II.1.2) Główny kod CPV
09300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:biurozarzadu@airport-poznan.com.pl
www.airport-poznan.com.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings
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Zakup energii elektrycznej na 2021–2022 r. do Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup energii elektrycznej na 2021-2022 r. do Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

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: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zakup energii elektrycznej na przyszłe lata

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający stosuje procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

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 zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 punkty 1), 2) 4) i 8) ustawy Prawo zamówień
publicznych;
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3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawca musi wykazać posiadanie
aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną
przez Prezesa URE oraz obowiązującej umowy na sprzedaż energii za pośrednictwem sieci PGE Dystrybucja
S.A.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę minimum 5 000 000 (słownie: pięć milionów) złotych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dołączy do oferty aktualne,
opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
kwotę minimum pięć milionów złotych.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje, dla co najmniej 5 odbiorców, dostawę energii elektrycznej w rozmiarze co
najmniej 5 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi Wykaz dostaw
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3
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 dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 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 nie 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. Wykaz dostaw należy złożyć na formularzy
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oferty netto – waga 100 %.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium.
2. Wadium ustala się w łącznej wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego nr 29 1020 4027
0000 1602 0478 1714. Wpłata musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Podmiot trzeci
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
2. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami z art. 23 ust. 2 ustawy
Pzp.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 12:00

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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/06/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Salce Biura Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o., ul. Bukowska 285,
60-189 Poznań, POLSKA, I piętro

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:
2022

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć przy składaniu oferty:
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób
podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie;
2) dowód wpłaty wadium. Oryginał wadium wniesionego w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach
ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158,
z późn. zm.) – należy dołączyć do oferty;
3) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie;
4) dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w punkcie 11 SIWZ;
5) dokument (dokumenty), o którym mowa w punkcie 10 SIWZ, czyli oświadczenie (oświadczenia) w postaci
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
Dodatkowo, jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art.
8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany
załącznik nr 8 do SIWZ oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niedochowanie należytej staranności poprzez
niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje
jawnością całej oferty.
Komunikacja z Zamawiającym
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy
użyciu platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings i formularza
Wyślij wiadomość dostępnego na stronie postępowania. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku braku
działania https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings, Zamawiający może komunikować

https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings


Dz.U./S S47
06/03/2020
112188-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 6

06/03/2020 S47
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 6

się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą przesyłać korespondencję dla
Zamawiającego na adres e-mail wskazany w rozdziale I SIWZ.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jej podpisania.

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 Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676 Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z przepisami 180 i dalsze ustawy Prawo zamówień publicznych

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2020


