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Polska-Wrocław: Elektryczność 

2018/S 192-433392 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/E 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

ZOO Wrocław Sp. z o.o. 

14\PN\U\2018 

ul. Wróblewskiego 1-5 

Wrocław 

51-618 

Polska 

Osoba do kontaktów: Krystyna Banach 

Tel.: +48 502579541 

E-mail: k.banach@zoo.wroc.pl 

Faks: +48 713483768 

Kod NUTS: PL 

Adresy internetowe:  

Główny adres: www.zoo.wroclaw.bip-e.pl 

Adres profilu nabywcy: www.zoo.wroclaw.pl 

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym 

I.3)Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 

bezpłatnie pod adresem: www.zoo.wroc.bip-e.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres 

podany powyżej 

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Inny rodzaj: spółka prawa handlowego 

I.5)Główny przedmiot działalności 

Inna działalność: ogród zoologiczny 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 
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II.1.1)Nazwa: Dostawa energii elektrycznej 

Numer referencyjny: 14/PN/D/2018 

II.1.2)Główny kod CPV 

09310000 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Dostawy 

II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do ZOO Wrocław Sp. z o.o. energii elektrycznej o 

łącznym szacowanym wolumenie 9 500,00 MWh w okresie od dnia 1.1.2019 r. do 31.12.2019 

r. W związku z tym, że są to ilości szacunkowe Wykonawca winien uwzględnić wahania 

poboru energii elektrycznej na poziomie +\- 10 %. 

Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 

Wynosi – 2 szt. 

Układy pomiarowe z taryfą B-23 dostosowane są do procedury zmiany sprzedawcy 

Zamawiający informuje, że usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej 

umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Operatorem Systemu Dystrybucji - Tauron 

Dystrubucja S.A. Oddział we Wrocławiu 

Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia 

umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Cena oferowana przez Wykonawcę będzie obowiązywać przez cały czas trwania umowy. 

Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych ty 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 

II.1.6)Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL514 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

ZOO Wrocław Sp. z o.o. Wrocław, ul. Wróblewskiego 1-5, POLSKA 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa energii elektrycznej. Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2019 

wynosi 9 500,00 MWh 

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 
Początek: 01/01/2019 

Koniec: 31/12/2019 

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.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

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 

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:  

W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ważnej 

koncesji na obrót energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji energetyki na 

podstawie ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2018, poz. 755) 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia 

III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

Określono w załączniku do SIWZ - wzór umowy 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

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.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej 

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 

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

Data: 12/11/2018 

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 

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) 

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 

Data: 12/11/2018 

Czas lokalny: 10:15 

Miejsce:  

Siedziba Zamawiającego tj. ZOO Wrocław Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1-5, Wrocław, 

budynek administracji, pok. nr 8, POLSKA 

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:  

Wrzesień 2019 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych 

VI.3)Informacje dodatkowe: 

VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Urząd Zamówień Publicznych 

ul. Postępu 17A 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 224587701 

E-mail: uzp@uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587700 

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 

VI.4.3)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  

Terminy składania odwołań szczegółowo określono w art 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579) 
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VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Urząd Zamówień Publicznych 

ul. Postępu 17 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 224587701 

E-mail: uzp@uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587700 

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

02/10/2018 
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