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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68630-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrów Wielkopolski: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 027-068630
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 30201714200000
Adres pocztowy: ul. Staroprzygodzka 121
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystian Bury
E-mail: przetargi@rzzo.com.pl
Tel.: +48 625033700
Faks: +48 627375826
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rzzo.com.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:
Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dla Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
Numer referencyjny: RZZO/DA/2021/19

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 zakup energii elektrycznej w okresie od 1 lutego 2022 r. do
31 grudnia 2022 r. dla Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w
Ostrowie Wielkopolskim, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach
wykonawczych, z przeznaczeniem na własny użytek.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 006 518.93 PLN

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 121
63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w okresie od 1 lutego 2022 r. do
31 grudnia 2022 r. dla Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w
Ostrowie Wielkopolskim, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach
wykonawczych, z przeznaczeniem na własny użytek.
2) Punkt Poboru Energii (dalej także PPE) ma umowę zawartą na czas
nieokreślony o świadczenie usług dystrybucji oraz terminową umowę sprzedaży energii
elektrycznej, która wygaśnie w dniu 31 stycznia 2022 r.
3) Numer PPE, zużycia, licznik oraz status umowy - zawarte są w załączniku OPZ do zaproszenia do negocjacji
4) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii
elektrycznej
5) Zamawiający informuje, że nie posiada umów lub aneksów w ramach akcji promocyjnych /
programów lojalnościowych, które uniemożliwiłby zawarcie umów sprzedażowych z terminem
01.02.2022 r.
6) Zamawiający nie wyraża zgody na inne dodatkowe opłaty np. opłata handlowa.
7) Układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zasad TPA.
8) Zamawiający, informuje, że nie jest prosumentem oraz nie jest wytwórcą energii.

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
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IV.1)

Opis

IV.1.1)

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca
nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki z uwagi na spełnienie wszystkich
warunków wynikających z art. 214 ust. 1 pkt 5 Pzp.
1. W dniu 29 grudnia 2021 r. do Zamawiającego wpłynęło wypowiedzenie umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej w dniu 23 listopada 2021 r. z Kogeneracja
Zachód S.A. z siedzibą w Poznaniu. W/w Wykonawca został wyłoniony w drodze
postępowania nr RZZO/DA/2021/15 na zakup energii elektrycznej na rok
2022, prowadzonego trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1.
Zaistniała, wyjątkowa sytuacja nie była możliwa do przewidzenia przez
Zamawiającego i w żaden sposób nie wynikała z przyczyn leżących po jego stronie.
2. Po upływie miesięcznego terminu wypowiedzenia umowy sprzedaży energii elektrycznej
na rok 2022, który upływa w dniu 31.01.2022 r., dostawcą energii dla Zamawiającego,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanie się automatycznie tzw. sprzedawca
rezerwowy, którego ceny sprzedaży energii kilkukrotnie przewyższają ceny rynkowe. Ze
względu na charakter prowadzonej działalności oraz aspekt finansowy Zamawiającego
wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i wyłonienie nowego
wykonawcy.
3. Oszacowana wartość zamówienia (1.149.774,63 zł) wymaga, do udzielenia zamówienia
nowemu Wykonawcy, przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego. Nie można zachować terminów określonych przepisami dla tego trybu
(średnio potrzeba ok 2,5 – 3 miesięcy na przeprowadzenie procedury i podpisanie
umowy) zatem jedynym możliwym trybem udzielenia zamówienia są negocjacje z
wolnej ręki, prowadzone tylko z jednym wykonawcą.

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.2.8)

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
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
05/01/2022

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
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V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Veolia Energy Contracting Poland sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 006 518.93 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

4/5

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszwa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie Pzp,
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
którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 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
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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 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2022
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