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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:530077-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2020/S 217-530077

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: PPUH „Radkom” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000158960
Adres pocztowy: ul. Witosa 76
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Milena Faryna
E-mail: zaopatrzenie@radkom.com.pl 
Tel.:  +48 483802000
Faks:  +48 483802033
Adresy internetowe:
Główny adres: www.radkom.com.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://radkom.com.pl/przetargi-i-ogloszenia/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: http://miniportal.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej
Numer referencyjny: 15/2020

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa/zakup energii elektrycznej do PPUH „Radkom” Sp. z o.o. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku 2 do 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: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PPUH „Radkom” Sp. z o.o., ul. Witosa 74, 94, 96, 98 oraz ul. Zielonego Sztandaru 10, 26-600 Radom

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do PPUH „Radkom” Sp. z o.o. na okres 12 mies. 
(planowane rozpoczęcie 1.2.2021–31.1.2022), planowane zużycie:
— zadanie nr 1, taryfa B23, ZUOK, ul. Witosa 94 – 8000,000 MWh,
— zadanie nr 2, taryfa C12a, budynek Zarządu, ul. Witosa 76 – 20,000 MWh,
— zadanie nr 3, taryfa B21, składowisko odpadów, ul. Witosa 98 – 30,000 MWh,
— zadanie nr 4, taryfa C11, „Stara kompostownia”, ul. Witosa 96 – 110,000 MWh,
— zadanie nr 5, taryfa B23, baza transportu, ul. Witosa 76 – 90,00 MWh,
— zadanie nr 6, taryfa G12, budynek mieszkalny ul. Zielonego Sztandaru 10 – 10,000 MWh.

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.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:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada koncesję, zezwolenie, licencję 
lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, 
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prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania.
Dokumentem wymaganym na potwierdzenie tego warunku jest:
aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydana 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli przedstawi wykaz dostaw wykonanych 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 usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonał w ciągu 12 mies. minimum jedną dostawę o łącznej wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN polegającą 
na dostawie energii elektrycznej stanowiącej przedmiot zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
a) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy energii elektrycznej do zasilania wskazanych w SIWZ obiektów 
Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy.
b) Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1059), Kodeksu cywilnego oraz przepisami 
wykonawczymi do ustawy.
c) Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będzie według wskazań liczników w okresie 
rozliczeniowym miesięcznym.
d) W razie powstania istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
e) Rozpoczęcie sprzedaży na warunkach okreś. w SIWZ.
f) Należności będą naliczane bez podatku akcyzowego.
g) Zamawiający wymaga 30-dniowego terminu płatności – umowa na każde zadanie.

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: 08/12/2020
Czas lokalny: 10:15

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: 08/12/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
PPUH „Radkom” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom – sala konferencyjna.

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:
Po upływie okresu wynikającego z zawartych umów.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Ofertę/oferty wraz z załącznikami składa się wyłącznie w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Do oferty należy załączyć JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym zgodnie z wymaganiami SIWZ.
I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy 
z udziału w postępowaniu:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
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szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
II. Inne dokumenty:
1. oświadcz. o przynależności lub braku przyn. do tej samej grupy kapit., o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp;
2. pełnom. w sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika;
3. w przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnom., o którym mowa w art. 23 
ust. 2 Pzp;
4. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam. poza ter. RP będzie wymagał dok., o których mowa w § 7 
i § 8 roz. Min. Roz. z dnia 26 lipca 2016 r. ws. rodz. dok., jakich możne żądać Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium: 30 000,00 PLN – szczegółowe 
wymagania zostały określone w rozdz. X treści SIWZ.
IV. Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości stanowiącej równowartość 5 % wartości brutto podanej w ofercie w formach określonych w 
przepisach ustawy Pzp – szczegółowe wymagania zostały określone w rozdz. XVII treści SIWZ.
V. Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO) uprzejmie informujemy, że:
administratorem Pani/Pana danych jest PPUH „Radkom” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom.
Dalsze informacje dot. RODO zawarte są w rozdz. XXV treści SIWZ.
VI. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury z art. 24aa Pzp, nie przewiduje: ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, udzielenia zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia.
VII. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
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którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.

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: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2020
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