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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493784-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 174-493784

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A.
Adres pocztowy: ul. Graniczna 190
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-530
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójcik
E-mail: kw.zp@airport.wroclaw.pl 
Tel.:  +48 713581107
Faks:  +48 713573973
Adresy internetowe:
Główny adres: www.airport.wroclaw.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.airport.wroclaw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://josephine.proebiz.com/pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup energii elektrycznej dla Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2023
Numer referencyjny: 7/2022/NZP

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 dla Portu Lotniczego Wrocław w roku 2023.
W celu realizacji zamówienia Wykonawca musi mieć zawartą stosowną umowę z OSD obsługującym 
Zamawiającego, gwarantującą wykonanie zadania. Informujemy, że sprzedaż energii elektrycznej dla PLW S.A. 
odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: TAURON 
Dystrybucja S.A
Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictw/a niezbędnego do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej – jeśli dotyczy.
- dalsze informacje o przedmiocie zamówienia zawiera cz. II 2.4. ogłoszenia oraz Specyfikacja Warunków 
Zamówienia (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: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PL Wrocław ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie obejmuje dostawę energii elektrycznej do budynków/obiektów Zamawiającego.
Obiekty PL Wrocław zasilane są z 17 przyłączy energetycznych podstawowych i rezerwowych - szczegóły w 
tym zakresie zawiera SWZ
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w terminie realizacji zamówienia szacowane jest na 
około 13,9 GWh na rok
Obowiązujące dla przyłączy grupy taryfowe: B23, B21, C21, C22b i C11.
Tytuł prawny do korzystania z obiektu: Własność/Dzierżawa/Użytkowanie Portu Lotniczego Wrocław S.A.
Urządzenia pomiarowe:Przekładniki prądowe dostosowane do układów pomiarowych Liczniki energii 
zabudowane w stacjach transformatorowych
- integralną część opisu stanowi: załącznik 6.1. do SWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)” 
oraz załącznik 5.1 do SWZ np. „Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy)”

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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

09/09/2022 S174
https://ted.europa.eu/TED

2 / 6



Dz.U./S S174
09/09/2022
493784-2022-PL

3 / 6

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:
Wymaga się, aby Wykonawca posiadał ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
przedmiotu zamówienia.
- szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - wykonuje, 
co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie energii elektrycznej o wartości min. 2 000 000 zł brutto - wraz z 
dowodem, że wykazane zadanie zostało wykonane należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych nadal wykonywanych, jest wykonywane należycie.
- szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach przewidzianych w dokumentacji postępowania oraz
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
- szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Walutą rozliczenia jest PLN.
Warunki dotyczące płatności zawiera załącznik 5.1. do SWZ "Projektowane postanowienia umowy (wzór 
umowy)"

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawiera załącznik 5.1. do SWZ "Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy)"

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/10/2022
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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert na Platformie elektronicznej, na 
której składane są oferty.

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:
Sierpień 2023 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 378, art. 132-139 PZP z 
zastosowaniem art. 139 ust. 1 i 2 PZP ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2021 poz.1129 ze zm.; dalej „PZP” lub "ustawa")
Do postępowania zastosowanie ma ustawa oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym szczególnie:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 z późn. zm.).Jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej, do 
czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny (t.j. 
Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm)
- szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ.
II. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa:
1) w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 PZP (z wyłączeniem przesłanki, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h PZP w 
zw. z art. 393 ust. 4 PZP),
2) na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576,
3) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ
Wykaz oraz szczegółowe informacje dotyczące podmiotowych środków dowodowych składanych na 
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 
SWZ.
III. Złożenie oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składanego w formie Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7, podmiotowych 
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środków dowodowych oraz korespondencji odbywa się elektronicznie przez platformę Josephine (z wyjątkami 
wskazanymi w SWZ; zwaną dalej także: „Platformą”): https://josephine.proebiz.com/pl/
- szczegóły dotyczące komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami zawiera SWZ.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż poprzez Platformę.
Językiem procedury jest język polski, ofertę sporządza się w języku polskim.
Dokumenty zagraniczne składa się wraz z tłumaczeniem na język polski
– szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ.
IV. Ofertę oraz JEDZ składa się w formie elektronicznej pod rygorem nieważności i opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wczytania oferty na 
Platformę.
Szczegóły dotyczące: zamówienia, sposobu przygotowania oferty oraz JEDZ, podmiotowych środków 
dowodowych składanych na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę wymogów postawionych w 
postępowaniu przez Zamawiającego, oraz na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 
postępowania, sposobu i formy ich składania oraz dokumentów Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkami poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, 
dotyczące podwykonawców i podmiotów udostępniających zasoby oraz pozostałe - zawiera SWZ.
V. Zamówienie o wartości w progu unijnym.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w Dziale IX PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów 
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zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
2. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie i skarga do sądu.
3. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy; zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (por. art. 513 PZP).
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (Prezesa Izby):
1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów 
na stronie internetowej - odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści 
dokumentów zamówienia,
2) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
odwołania, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- kwestie dotyczące odwołania, w tym terminów, uregulowane zostały w art. 513-578 PZP
5. Na orzeczenie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
Sądu Okręgowego w Warszawie. Kwestie dotyczące skargi uregulowane zostały w art. 579-590 PZP.
6. Wykonawca lub podmiot uprawniony chcąc korzystać ze środków ochrony prawnej winien zapoznać się z 
przepisami Działu IX PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2022
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