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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560150-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Ciechanów: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2021/S 212-560150

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Gostkowska 81
Miejscowość: Ciechanów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szymańczyk
E-mail: przetargi@zwikciechanow.pl 
Tel.:  +49 739202145
Faks:  +49 236722960
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwikciechanow.pl
Adres profilu nabywcy: www.zwikciechanow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.zwikciechanow.pl/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE 
wraz z usługą bilansowania handlowego ZWiK w Ciechanowie sp. z o.o.
Numer referencyjny: EA/W4/1/2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZWiK Ciechanów o łącznym 
szacowanym wolumenie w ilości 4 200 MWh, w tym: Grupa taryfowa B23: szczyt przedpołudniowy - 700 
MWh, szczyt popołudniowy - 400 MWh, pozostałe godziny doby - 2500 MWh; Grupa taryfowa C12A: strefa 
szczytowa - 170 MWh, strefa pozaszczytowa – 430 MWh, oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w OZE 
elektrowni biogazowej Zamawiającego o mocy 0,5 MW, o szacowanym wolumenie w ilości 60 MWh wraz z 
usługą bilansowania handlowego. Szczegółowy zakres zamówienia, tj. wykaz obiektów w ZWiK w Ciechanowie, 
roczne szacunkowe zużycie i planowaną sprzedaż energii elektrycznej określa Załącznik nr 1 do SWZ.

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: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ciechanów

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz wytworzonej odbywać się będzie na warunkach 
określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 
ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami 
jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 
poz. 503 ze zm.).
Szczegółowy zakres zamówienia, tj. wykaz obiektów w ZWiK w Ciechanowie, roczne szacunkowe zużycie i 
planowaną sprzedaż energii elektrycznej określa Załącznik nr 1 do SWZ.
Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego dla 
danego PPE z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, 
z zastrzeżeniem pkt. 4.5 poniżej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości energii na potrzeby własne 
oraz wytworzonej, względem ilości określonej w pkt 1 powyżej, spowodowanej odpowiednio zmniejszonym 
lub zwiększonym zapotrzebowanie energii elektrycznej bądź odpowiednio zmniejszoną lub zwiększoną 
produkcją energii elektrycznej. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w pkt 1 nie będzie 
skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą lub wytworzoną 
ilością energii elektrycznej wg cen określonych w umowie. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu 
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pierwszym, spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy i 
Zamawiającemu.
Podstawą rozliczeń będą ilości wynikające ze wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w 
obiektach a udostępnionych Wykonawcy przez OSD.
Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego na mocy udzielonego pełnomocnictwa rodzajowego oraz 
danych przekazanych mu po akceptacji oferty przeprowadzi procedurę zmiany sprzedawcy oraz ustanowienia 
podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie POB.
Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 
Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy 
sprzedaży energii elektrycznej i reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do bilansowania handlowego Zamawiającego i pełnienia funkcji podmiotu 
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe URDw oraz zgłoszenia tego faktu do właściwego Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego.
Wykonawca będzie posiadał właściwą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartą 
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są PPE Zamawiającego określone w 
Załączniku nr 1 do SWZ, umożliwiającą sprzedaż Zamawiającemu energii elektrycznej na potrzeby własne oraz 
zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. A.3.5 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
ENERGA-OPERATOR S.A.: „POB jest wskazywany przez sprzedawcę oraz przedsiębiorstwo zajmujące się 
wytwarzaniem energii elektrycznej, w umowie o świadczenie usług dystrybucji. Rozliczeń wynikających z 
niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu, dla danego punktu poboru energii 
(PPE), dokonuje tylko jeden POB.”
W załączniku nr 1 do SWZ informacyjnie wskazano parametry dla punktu PPE, które różnić się mogą od 
aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej 
w obrębie grup taryfowych ujętych w SWZ.
Zamawiający informuje, że układy pomiarowe dla taryfy B23 są dostosowane do zasad TPA.
Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia mocy umownej dla poszczególnych PPE 
Zamawiającego w trakcie trwania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

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
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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1. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 
indywidualnie dla każdego PPE określonego w Załączniku nr 1 jako iloczyn ilości sprzedanej energii 
elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-
rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej właściwej dla grupy taryfowej danego PPE, określonej 
w §5 ust. 2 Umowy. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.
2. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów 
pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez OSD. Należności za energię elektryczną regulowane będą na 
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę odrębnie dla każdego PPE.
3. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od 
otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

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: 15/11/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 12/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez deszyfrowanie ofert na miniPortalu.
Najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia się na stronie internetowej o kwocie, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia się na stronie internetowej informacje o nazwach i siedzibach 
wykonawców i cenach zawartych w ofertach.

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/III kwartał 2022

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587849
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub 
zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący 
przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. W 
pozostałym zakresie mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587849

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2021
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