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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506528-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Płock: Elektryczność
2021/S 194-506528

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: "Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 774-23-69-968
Adres pocztowy: ul. Harc. A. Gradowskiego 11
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-402
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Buczek
E-mail: abuczek@wodociagi.pl 
Tel.:  +48 243644236
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagi.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.
Numer referencyjny: TM/1/2021

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. do 
obiektów należących do Spółki „Wodociągi Płockie Sp. z o.o.” Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo
do odkupu nadwyżek oraz usługi bilansowania handlowego energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD, 
wytworzonej w elektrowni biogazowej oczyszczalni ścieków Maszewo oraz elektrowniach Fotowoltaicznych,
które Zamawiający planuje zainstalować w PPE w latach 2022-2023. Postępowanie jest prowadzone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi dla tzw. „Odwrócona kolejność oceny ofert (uprzednia ocena ofert)”, o której mowa 
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w art. 139 PZP. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 376 ust. 1 pkt. 1 oraz 
art. 132 PZP, zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 PZP, tj. o wartości szacunkowej powyżej 428 000,00 €.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 6 212 782.08 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923 Płocki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. do 
obiektów należących do Spółki „Wodociągi Płockie Sp. z o.o.” Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo
do odkupu nadwyżek oraz usługi bilansowania handlowego energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD, 
wytworzonej w elektrowni biogazowej oczyszczalni ścieków Maszewo oraz elektrowniach Fotowoltaicznych, 
które Zamawiający planuje zainstalować w PPE w latach 2022-2023. Szacunkowe zapotrzebowanie na 
energię elektryczną w okresie 24 miesięcy wynosi: 14384,204 MWh. Szacunkowa ilość zamawianej energii 
ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony 
Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Szacunkowa ilość energii elektrycznej 
może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w okresie objętym zamówieniem. Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 
Dopuszcza się zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną do 10% wolumenu podstawowego w 
skali rocznego zużycia w przypadku uruchomienia elektrowni fotowoltaicznych. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru energii elektrycznej w trakcie trwania umowy. 
Zmniejszenie nie może przekroczyć 10 punktów poboru energii z grupy taryfowej Cxx wskazanych w Załączniku
nr 1 do Projektu Umowy. Zamawiający, jest wytwórcą energii z elektrowni biogazowej o mocy 2x0,250 
MW i został wpisany do rejestru wytwórców. Posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej nr 
WEE/2635/22595/W/DSW/2013/MSz wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną do dnia 
31.12.2030 r. Kryteria wyboru oferty: cena-100%. W ustalonym kryterium najtańsza oferta otrzyma 100 pkt a 
pozostałym ofertom zostaną przyznane przez punkty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie 
ze wzorem określonym w SWZ Część I. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Informacje dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zawarte są w SWZ Część I oraz Część III.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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 IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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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: 2021/S 136-363126

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: TM/1/2021

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
28/09/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5213589769
Adres pocztowy: ul. Puławska 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-566
Państwo: Polska
E-mail: magdalena.sztuba@veolia.com 
Tel.:  +48 724444789
Adres internetowy: www.veolia.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 897 107.01 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 212 782.08 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszwa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2021
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