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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586326-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2021/S 223-586326

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
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://www.radkom.com.pl/radkom/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://miniportal.uzp.gov.pl/

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: 14/2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. Prawo energetyczne do punktów odbioru energii Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został zawarty w załączniku 2 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: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Witosa 76, 94, 96, 98, 26-600 Radom, oraz ul. Zielonego Sztandaru 10, 26-600 Radom

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. na okres 12 
m-cy (planowane rozpoczęcie od 01.02.2022-31.01.2023 r. w rozumieniu ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2017r, poz.1579 ze zm.).
2. Sprzedaż będzie się odbywać za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do PGE Dystrybucja SA jako 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z którym zamawiający ma zawarte umowy (na poszczególne obiekty) o 
świadczenie usług dystrybucyjnych.
3. Zamawiający posiada koncesję na produkcję energii nr WEE/612/11621/W/3/2004/KG i produkuje energie 
elektryczną w elektrowni biogazowej.
4. Wykonawca jest zobowiązany zakupić wprowadzoną do sieci energię elektryczną po cenie umownej nie 
niższej niż średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, 
ogłoszonej przez Prezesa URE, o której mowa w art. 23 ust.2 pkt 18a ustawy Prawo energetyczne.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe energii elektrycznej i zwalnia Zamawiającego z 
obowiązków związanych z niezbilansowaniami.
6 W celu uproszczenia zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej czynnej, Zamawiający zamierza 
osiągnąć uzyskanie jednej, stałej ceny za kilowatogodzinę. Dlatego z zaoferowanej jednostkowej cenie 
energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności stałe koszty opłat handlowych.
7. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną.
8. W/w dostawy zostały podzielone na zadania wg. lokalizacji:
Zadanie nr 1, taryfa B23 ZUOK ul. Witosa 94 - 8 704,000 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 - 120,000 MWh
Zadanie nr 5, taryfa B23, Baza transportu, ul. Witosa 76 - 80,000 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
Początek: 01/02/2022
Koniec: 31/01/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
Uzupełnienie pkt. II.2.5):
Kryterium: cena - 100%.

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, dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów jeżeli wykaże, że:
posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże, 
że:
posiada aktualną umowę (polisę) ubezpieczenia OC w zakresie prowadzenia działalności związanej z 
przedmiotem niniejszej umowy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (wraz z potwierdzeniem opłaty polisy).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, 
że:
wykonał w ciągu 12 m-cy minimum jedną dostawę o łącznej wartości co najmniej 1 000 000,00 zł polegającej na 
dostawie energii elektrycznej stanowiącej przedmiot zamówienia
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 
wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych 
dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Informacje w sprawie postanowień umowy zostały zawarte w pkt. 18 i 20 SWZ.

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
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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: 14/12/2021
Czas lokalny: 10:00

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: 13/03/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/12/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego:
PPUH "RADKOM" Sp. z o.o. ul. Witosa 94, 26-600 Radom - sala konferencyjna.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
a) Milena Faryna - sprawy proceduralne e-mail: m.faryna@radkom.com.pl .
b) Marek Kwiatkowski - sprawy merytoryczne e-mail: m.kwiatkowski@radkom.com.pl 
Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 
ePUAP - szczegóły dot. procedury otwarcia znajdują się w pkt. 13 SWZ.

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:
IV kwartał 2022r.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
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I. Uzupełnienie pkt. III niniejszego ogłoszenia - warunki udziału:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności do występowania w obrocie 
gospodarczym.
II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda 
następujących dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w 
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp:
1) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
2) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,
3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej,
4) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego
5) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
6) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
Szczegółowy opis w/w dokumentów znajduje się w pkt. 6.6. SWZ.
III. Inne dokumenty (jeśli dotyczy):
- pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika,
- w przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w 
art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
IV. Do oferty stanowiącej załącznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 1a Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 
z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zasady składania oferty, oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty znajdują się w pkt. 8 SWZ.
V. Informacje o wyjaśnieniach treści SWZ, sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów znajdują się w pkt. 9 SWZ.
VI. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 50 000,00 zł. Szczegółowe wymagania dot. wadium 
znajdują się w pkt. 10 SWZ.
VII. Zamawiający wymaga przed zawarciem Umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w wysokości stanowiącej równowartość 5% wartości brutto podanej w ofercie w formach określonych w 
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przepisach Ustawy Pzp. Szczegółowe wymagania dot. zabezpieczenia należytego wykonania Umowy znajdują 
się w pkt. 17 SWZ.
VIII. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy znajdują się w pkt. 20 SWZ.
IX. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego. Szczegóły dot. RODO znajdują się w pkt. 21 SWZ.
X. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp, art. 109 ust 1 pkt. 1, 4;
XI. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - szczegóły dot. wspólnego ubiegania się o 
udzielenie zamówienia znajdują się w pkt. 5.2 SWZ.
XII. Opis sposobu przygotowania oferty znajduje się w pkt. 12 SWZ.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny znajduje się w pkt. 14 SWZ.

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 
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:
12/11/2021
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