Ogłoszenie nr 2021/BZP 00058478/01 z dnia 2021-05-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii do obiektów będących w zarządzaniu Miasta Solnego Sp. z o.o. w Wieliczce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Solne Miasto Sp. zo.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120998511
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki, 15
1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka
1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski
1.5.7.) Numer telefonu: 12 2973950
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@solnemiasto.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: solnemiasto.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spólka z o.o.
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii do obiektów będących w zarządzaniu Miasta Solnego Sp. z o.o. w Wieliczce
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10d2b16d-b806-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00058478/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-19 11:11
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00052567/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 dostawa energii do obiektów będących w zarządzaniu Miasta Solnego Sp. z o.o. w
Wieliczce
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://solnemiasto.eu/zamowienia-publiczne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://solnemiasto.eu/zamowieniapubliczne/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja między Zamawiającym ma Wykonawcami odbywa się przy użyciu systemu miniPortalu
(adres:https://miniportal.uzp.gov.pl), z wykorzystaniem platformy ePUAP
(adres:https://epuap.gov.pl/wps/portal). Zamawiający dopuszcza pocztę elektroniczną jako środek do
komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami (adres poczty elektronicznej Zamawiającego
dokomunikacji z Wykonawcami: sekretariat@solnemiasto.eu, z wyjątkiem składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą. Identyfikator postępowania jest dostępny na miniPortalu.
Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Regulamin korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunki technicznedostępne są na miniPortalu (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi)
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://solnemiasto.eu/zamowienia-publiczne/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1) administratorem Państwa
danych osobowych jest Solne Miasto Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce ul. T. Kościuszki 15 tel. (12) 297
39 50, e-mail: sekretariat@solnemiasto.eu2) inspektor ochrony danych osobowych w Solnym Mieście
Sp. z o.o. posiada e-mail: iod@synergiaconsalting.pl,3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia,4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja niniejszego postępowania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,5)
Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia niniejszego postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres
przechowywania obejmie cały czas trwania umowy,6) obowiązek podania przez Państwa danych
osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu,7) stosowanie do art. 22 RODO, w
odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany,8) posiadają Państwo: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Państwa dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których
mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może
żądać od Państwa wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania lub
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego
prawa nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz
załączników do protokołu na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej – wystąpienie z żądaniem, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
niniejszego postępowania prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza
przepisy RODO,9) nie przysługuje Państwu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobo-wych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii do obiektów będących w zarządzaniu Miasta
Solnego w Wieliczce.Lokalizacja oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w
Załączniku 1A, Wskazane w załączniku 1A do SIWZ wartości energii elektrycznej są wartościami
szacunkowymi, co może nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii
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elektrycznej w czasie trwania umowy i nie może stanowić jakichkolwiek roszczeń ze strony
Wykonawcy. Dostawa energii będzie następować w grupach taryfowych: B23, C21, C12a,
C22a.Rzeczywiste rozliczenia będą dokonywane: za dostawę energii elektrycznej wg bieżących
wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zgodnie z ofertą Wykonawcy, za dystrybucję
energii elektrycznej na podstawie opłat wynikających z taryfy Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:1) posiada uprawnienia do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2021 poz. 716),
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę
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(ofertę, która została najwyżej oceniona), do złożenia aktualnego na dzień złożenia następującego
środka dowodowego:1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 3
do SWZ)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-27 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://solnemiasto.eu/zamowienia-publiczne/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-27 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-25
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