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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302846-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Elektryczność
2015/S 166-302846

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Osoba do kontaktów: Marta Kozłowska
60-770 Poznań
POLSKA
Tel.:  +48 618694800
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
Faks:  +48 618694812
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zkzl.poznan.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji nieruchomości.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto
Poznań.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji nieruchomości.
Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej i ich podstawowych parametrów zawiera zał. nr 2 do
SIWZ.
Szacowane zużycie energii elektrycznej wynosi:
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— taryfa G11: 4 500 MWh,
— taryfa C11: 1 600 MWh,
— taryfa C12a: 800 MWh (strefa szczytowa: 400 MWh, strefa pozaszczytowa: 400 MWh),
— taryfa C 12 b: 43 MWh (dzienna: 16 MWh, nocna: 27 MWh),
— taryfa C21: 6 800 MWh.
W związku z charakterem zamówienia Zamawiający przedstawił w zał. nr 2 do SIWZ maksymalną
przewidywaną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii
elektrycznej może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych.
Wykonawca w ramach umowy ma obowiązek wypowiedzieć w imieniu Zamawiającego na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa, obowiązujących umów kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej i
świadczenia usług dystrybucji dla punktów poboru energii w poz. od 1 do 564 załącznika nr 2 do SIWZ.W
okresie wypowiedzenia obowiązujących umów Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.
Zamawiający informuje, że okres wypowiedzenia dla punktu poboru energii w poz. od 1 do 564 załącznika nr 2
do SIWZ wynosi dla taryfy G11,C11,C12a – rozwiązanie umowy na skutek wypowiedzenia następuje z upływem
ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do
Sprzedawcy.
W przypadku punktów poboru energii elektrycznej w poz. od 565 do 604 załącznika nr 2 do SIWZ zawarte
są odrębne umowy na dystrybucję energii z Operatorem Systemu Dystrybucji, a umowa na dostawę energii
obowiązuje do dnia 30 września 2015 r.
Zamawiający informuje, iż będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy energii elektrycznej.
Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe
dla energii elektrycznej sprzedawanej w ramach tej Umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania
handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy
umownej określonej w załączniku nr 2 do SIWZ.
Koszty wynikające z dokonywania bilansowania winny zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie energii
elektrycznej podanej w formularzu ofertowym.
Okres rozliczeniowy dla poszczególnych taryf wynosi:
a) taryfa C11, C12a, C12b, G11 – 2 miesiące;
b) taryfa C 21 – 1 miesiąc.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Termin płatności. Waga 10
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IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DP.340-2/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 23-037461 z dnia 3.2.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 134-247292 z dnia 15.7.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

18.8.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Energa-Obrót S.A.
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 4 287 216 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 3 022 085,70 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 182 ust. 1 Pzp odwołanie wnosi się w
terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37461-2015:TEXT:PL:HTML
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– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.8.2015


