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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:729186-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Żyrardów: Elektryczność
2022/S 249-729186

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8380007201
Adres pocztowy: ul. Czysta 5
Miejscowość: Żyrardów
Kod NUTS: PL926 Żyrardowski
Kod pocztowy: 96-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Sapińska-Szwed
E-mail: zamowienia@pgk.zyrardow.pl 
Tel.:  +48 468554041
Faks:  +48 468553280
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pgk.zyrardow.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków , odbiór odpadów, utrzymanie w czystości ulic i 
dróg

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla PGK "Żyrardów" Sp. z o. o.
Numer referencyjny: ZP.26.TO.8PZP.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w planowanej ilości 3800 MWh, w okresie 12 
miesięcy dla punktów poboru Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z 
warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Zestawienie 
obiektów obecnie użytkowanych przez Zamawiającego, moc umowna i grupy taryfowe dla tych obiektów 
zawarto w Załączniku nr 1do SWZ.
Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne 
oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Wykonawca powinien posiadać aktualną umowę zawartą z właściwym Zamawiającemu OSD o świadczenie 
usług dystrybucji. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z 
rozwiązaniem/wypowiedzeniem obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej. Umowa zostanie zawarta 
na wzorze Wykonawcy, zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy określonymi w SWZ.

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL926 Żyrardowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekty i punkty PGK "Żyrardów" Sp. z o. o. z siedzibą w Żyrardowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Zamawiający informuje, że posiada i przekaże wszystkie niezbędne dane oraz dokumenty do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do 
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
2) Zamawiający informuje, że na wszystkie punkty poboru energii elektrycznej posiada bezterminowe umowy 
dystrybucyjne.
3) Zamawiający informuje, że jest tylko jeden sprzedawca dla wszystkich punktów poborowych energii 
elektrycznej.
4) Zamawiający upoważni i udzieli stosownych pełnomocnictw do wypowiedzenia obowiązujących umów 
sprzedaży energii elektrycznej oraz wykonania czynności wymienionych w SWZ wg wzoru stosowanego 
powszechnie przez Wykonawcę.
5) Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru w grupie taryfowej B są dostosowane do zasady TPA.
6) Zamawiający informuje, że dysponuje odpowiednim tytułem prawnym, który upoważnia go do swobodnego 
dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.
7) Preferowany okres rozliczeniowy dla wszystkich PPE to 1 miesiąc.
8) Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót SA z siedzibą w Rzeszowie–od 01.01.2023 
umowa przekształca się na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia: 3 miesiące.
9) Adres i siedziba OSD: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art.441 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości dostawy energii dla 
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PGK, wskazanej w ust. 1 OPZ (zamówienie podstawowe) o 20%, zgodnie z formularzami cenowymi. 
Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do nn. umowy, odbywać się będzie 
automatycznie. W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek 
roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla 
zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 224-645875

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla PGK "Żyrardów" Sp. z o. o.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

W ramach zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawców wraz ofertą JEDZ oraz pozostałe 
dokumenty opisane w rozdziale XV SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, należy przedstawić odrębny 
JEDZ (należycie wypełniony i podpisany przez danego Wykonawcę) zawierający informacje wymagane w 
częściach dla każdego z biorących udział Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia.
W przypadku podlegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca 
przestawia, wraz ze swoim JEDZ także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca 
powołuje się na jego zasoby, uzupełniony w zakresie Części I i Części II Sekcja A i B Części III JEDZ, Części 
IV JEDZ , w takim zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego dla wykazania 
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spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Część VI JEDZ. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 
139 Ustawy w ramach zamówienia najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona , w zakresie braku podstaw wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w terminie nie krótszym 
niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych o którym mowa w Rozdziale XV 
SWZ.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej, 
poprzez zastosowanie formularza "Wyślij wiadomość". Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców 
dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 została ujęta w Rozdziale XXXVIII SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Owoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 2245884801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 z
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224588401
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej przysługują ̨ Wykonawcy, jeżelį ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienią oraz 
poniósł̨ lub możę ponieść̨ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
-niezgodna z przepisami ustawy czynność̨ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,̨ w tym na projektowane postanowienie umowy;
-zaniechanie czynnoścį w postępowaniu o udzielenie zamówienia,̨ do której̨ Zamawiający̨ był obowiązany̨ 
na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się ̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym̨ mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje 

27/12/2022 S249
https://ted.europa.eu/TED

4 / 5

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S249
27/12/2022
729186-2022-PL

5 / 5

skarga do sadu.̨ Skargę̨ wnosi się ̨ do Sadų Okręgowegǫ w Warszawie za pośrednictwem̨ Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” 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
Tel.:  +48 224584801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2022
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