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OGŁOSZENIE PRZETARGU 

   

PODSUMOWANIE 

 

Ogłoszenie przetargu nr 5000001863 

Temat  Zakup energii elektrycznej dla PZL Świdnik 

Opis dostawy 
Zakup energii elektrycznej na potrzeby PZL Świdnik i do 
odsprzedaży 

Typ dostawy Zakup energii elektrycznej 

Czas trwania kontraktu/prac 12 miesięcy 

Zakładana cena wyjściowa Nie zostanie podana żadna zakładana cena wyjściowa. 

Ogólne kryteria udzielenia 
zamówienia 

Ocena techniczno-ekonomiczna ofert, zgodność z zakresem i 
wymaganiami postawionymi przez PZL Świdnik. 

Data publikacji 14.09.2022 

Termin 29.09.2022 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  

1. Informacje ogólne 

Leonardo Helicopters zamierza wystawić ogłoszenie o przetargu dotyczącym: zakupu energii elektrycznej dla 

Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A., Al. Lotników Polskich 1. 21-045 Świdnik Polska. 

Kontrakt obejmuje: zakup energii elektrycznej dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A., Al. 

Lotników Polskich 1. 21-045 Świdnik Polska oraz do odsprzedaży. 

Nie zostanie podana żadna zakładana cena wyjściowa.  

PZL Świdnik S.A. jest Operatorem OSDn przyłączonym do sieci Operatora OSDp –  PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział w Lublinie. Aktualna grupa taryfowa stosowana w rozliczeniach za usługi dystrybucji to A24 

PZL Świdnik S.A. posiada osobne umowy na dystrybucję energii elektrycznej i na zakup energii elektrycznej, 

ewentualna zmiana sprzedawcy będzie kolejną zmianą. 

PZL Świdnik posiada koncesje:  na Dystrybucję energii elektrycznej oraz na Obrót energią elektryczną. 

Do sieci PZL Świdnik S.A. dołączone jest również źródło wytwarzające energię elektryczną w kogeneracji z 

wytwarzaniem ciepła (w sezonie grzewczym),  należące do firmy trzeciej oraz kilka mikroinstalacji OZE 

należących do odbiorców. 

Sprzedawca nie będzie zobowiązany do podpisywania umowy z firmą, do której należy Elektrociepłownia - źródło 

energii elektrycznej w kogeneracji. 
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PZL Świdnik S.A. jako Operator OSDn posiada przyłączonych do własnej sieci odbiorców, z których część jest 

odbiorcami TPA. 

PZL Świdnik dokonuje zakupu energii elektrycznej od jednego sprzedawcy na własne potrzeby produkcyjne (ok. 

28 000 MWh), w celu dalszej odsprzedaży (ok. 7 500 MWh) dla własnych odbiorców oraz na pokrycie strat 

sieciowych (ok. 1 500 MWH). 

2. Podmioty dopuszczone do postępowania przetargowego 

 
 Do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym prac, usług i dostaw dopuszczone są następujące 
podmioty:  
a) Jednoosobowe (indywidualne) działalności gospodarcze, spółdzielnie, stowarzyszenia lub fundacje 
prowadzące działalność gospodarczą;  

b) Spółki. 
 

Dostawcy, których ponad 70% całkowitych rocznych obrotów jest generowane przez zamówienia złożone przez 

co najmniej jedną spółkę należącą do Grupy Leonardo, nie mogą złożyć ofert, chyba, że Leonardo wyrazi na to 

zgodę uwzględniając specjalne wymagania techniczne .  

Równoległy udział w postępowaniu przetargowym spółki macierzystej oraz jej spółek zależnych również nie jest 

dozwolony. W przypadku naruszenia tej zasady, zarówno spółka macierzysta oraz jej spółki zależne zostaną 

wykluczone z postępowania. 

W każdym przypadku wszyscy oferenci, których Leonardo uzna, że nie wykazują odpowiedniej wiarygodności, 

zostaną wykluczeni w postępowania przetargowego bez obowiązku podania uzasadnienia. Leonardo uzna, że 

oferent nie wykazuje odpowiedniej wiarygodności, jeżeli w ostatnich trzech latach zastosowanie miały w stosunku 

do niego, między innymi, niżej wymienione okoliczności: 

 Rozwiązanie umowy z Leonardo SpA lub inną spółką należącą do Grupy z tytułu jej naruszenia; 

 Niezatwierdzone (nieprzyjęte) prace, usługi i dostawy objęte umowami zawartymi z Leonardo SpA lub 

innymi spółkami Grupy;  

 Naruszenie jakichkolwiek postanowień Kodeksu Etycznego Leonardo SpA i Grupy Leonardo, w trakcie 

wykonywania poprzednich umów; 

 Niewykonanie, w wyniku zaniedbania, robót, dostaw lub usług powierzonych przez Leonardo SpA lub 

inne spółki Grupy; 

 Unieważnienie udzielonego zamówienia. 

 

3. Minimalne wymagania dla udziału w postępowaniu 

Do udziału w przetargu mogą zostać zaproszone podmioty spełniające niżej wymienione minimalne wymagania 

dla udziału  w postępowaniu (dalej zwane „Wymaganiami Minimalnymi ”): 

 Posiadanie koncesji na obrót energią elektryczną; 

 Świadczenie usługi raportowania do REMIT w imieniu PZL Świdnik. 

 

 



 
Call of Tender – Avviso di Gara 

Ogłoszenie Przetargu 

CPR.039.13.F02 
issue 04 

Page 3/8 

May 2018 
 

Leonardo S.p.a.   

4. Deklaracja zainteresowania 

W terminie nie późniejszym niż data ważności niniejszego ogłoszenie przetargu, strony zainteresowane udziałem 

w postępowaniu, pod warunkiem spełnienia przez nie obowiązujących wymagań, są zobowiązane do: 

 Rejestracji w Portalu Zakupowym (link: https://www.leonardocompany.com/en/suppliers/becoming-a-

supplier/register-your-company) i po otrzymaniu danych uwierzytelniających logowanie, do uzyskania 

statusu kwalifikacji wstępnej (prekwalifikacji). Oferenci, którzy dokonali już rejestracji w Portalu 

Zakupowym oraz posiadają status dostawcy wstępnie kwalifikowanego (prekwalifikowanego) są 

proszeni od razu o przejście do kolejnego punktu. 

 Przekazania swojej Deklaracji zainteresowania poprzez przesłanie stosownej informacji na adres 

mailowy: joanna.sierka@leonardo.com wraz z załączeniem poniżej wymaganych dokumentów: 

 Sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 3 lat w formule jak do złożenia we właściwym organie 

publicznym (np. w KRS); 

 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega  z 

opłacaniem podatków (data zaświadczenia nie wcześniejsza niż data publikacji ogłoszenia o 

przetargu); 

 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (data zaświadczenia nie wcześniejsza niż data 

publikacji ogłoszenia o przetargu) o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości; 

 Aktualny wypis z KRS (data zaświadczenia nie wcześniejsza niż data publikacji ogłoszenia o 

przetargu); 

 Aktualne zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki 

Narodowej (REGON); 

 Koncesja na obrót energią elektryczną lub podanie numeru koncesji.  

Należy zauważyć, że po upływie terminu ważności tego ogłoszenia przetargu nie będzie możliwe udzielenie 

odpowiedzi na ogłoszenie i przekazanie deklaracji zainteresowania. 

W każdym przypadku, oferenci, którzy przekażą swoją deklarację zainteresowania, muszą potwierdzić i 

zaakceptować warunek, iż nie mogą rościć sobie żadnych praw do zaproszenia do postępowania przetargowego 

oraz iż Leonardo nie jest zobowiązane udzielić jakiegokolwiek uzasadnienia.  

W przypadku oferentów zaproszonych do przetargu, o ile nie zostali uprzednio wstępnie zakwalifikowani lub 

zakwalifikowani przez Leonardo Helicopters, na Portalu Zakupowym rozpocznie się proces ich wstępnej 

kwalifikacji. W ramach tego procesu, będą oni zobowiązani przekazać dodatkowe informacje w celu 

przeprowadzenia oceny spełnienia przez nich wymagań etycznych, prawnych oraz ekonomicznych/finansowych. 

5. Przetwarzanie danych 

Niniejszym informujemy, że dane przekazane przez strony są przetwarzane przez Leonardo Helicopters w celach 

związanych z przetargiem publicznym oraz z kolejnym etapem procesu jak również w celu sporządzenia umowy 

i zarządzania nią.  

https://www.leonardocompany.com/en/suppliers/becoming-a-supplier/register-your-company
https://www.leonardocompany.com/en/suppliers/becoming-a-supplier/register-your-company
https://www.leonardocompany.com/en/suppliers/becoming-a-supplier/register-your-company
mailto:joanna.sierka@leonardo.com
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6. Postanowienia Dekretu Legislacyjnego 231/2001 oraz przepisów antykorupcyjnych: Brytyjskiej 

Ustawy o łapownictwie (Bribery Act) (2010), Amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach 

korupcyjnych – FCPA (Listopad 2012), Polskich antykorupcyjnych aktów prawnych. 

Poprzez przekazanie deklaracji zainteresowania, każdy oferent potwierdza, że zapoznał się z Kodeksem 

Etycznym Leonardo oraz Kodeksem Antykorupcyjnym Grupy Leonardo, co stanowi warunek wstępny udziału w 

postępowaniu przetargowym. Wyżej wymienione dokumenty są dostępne na stronie 

www.leonardocompany.com -   sekcja  „Etyka i Zgodność” .  

7. Inne informacje 

Ustalenia związane ze składaniem ofert, pozostałe warunki wykluczenia z postępowania przetargowego oraz 

inne informacje będą przekazywane jedynie tym podmiotom, które zostaną zaproszone do udziału w 

postępowaniu przetargowym po przekazaniu ich deklaracji zainteresowania wraz z dokumentami wymienionymi 

w niniejszym dokumencie oraz po weryfikacji przez Leonardo Helicopters spełnienia minimalnych wymagań do 

uczestnictwa w przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu przetargu.  

Niniejszy dokument nie jest wiążący w żaden sposób w stosunku do spółki, odbiorców dostawy, podmiotów 

uczestniczących w przetargu wyszczególnionych w pkt. 2 niniejszego dokumentu oraz nie prowadzi do 

jakichkolwiek oczekiwań względem podmiotów składających deklaracje zainteresowania. Leonardo Helicopters, 

według wyłącznie własnego uznania, zastrzega sobie prawo nie udzielania zamówienia, udzielania jedynie części 

zamówienia, ponownego uruchomiania postępowania przetargowego lub dokonania zmian w niniejszym 

ogłoszeniu przetargu. 

                         Z poważaniem         

                                                        

         Upoważniony przedstawiciel Zakupów 

 

  

http://www.leonardocompany.com/
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 CALL OF TENDER 

   

SUMMARY INFORMATION 

 

Call for tender no. 5000001863 

Subject  Purchase of electricity for PZL Świdnik 

Description of the supply 
Purchase of electricity for the needs of PZL Świdnik and for 
resale 

Type of supply Purchase of electricity 

Duration of contract/work 12 months 

Presumed bidding starting price No assumed starting price will be specified. 

General awarding criteria 
Technical and economic evaluation of bids, compliance with the 
scope and requirements set by PZL Świdnik. 

Date of publication 14.09.2022 

Deadline 29.09.2022 

 

DETAILED INFORMATION 

1. General 

Leonardo Helicopters intends to issue a tender notice for: purchase of electricity for Wytwórnia Sprzętu 

Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A., Al. Lotników Polskich 1. 21-045 Świdnik Polska. 

The contract includes: purchase of electricity for Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A., Al. 

Lotników Polskich 1. 21-045 Świdnik Polska and for resale. 

No assumed starting price will be given. 

PZL Świdnik S.A. is an OSDn Operator connected to the network of the OSDp Operator – PGE Dystrybucja 

S.A. Branch in Lublin. The current tariff group used in billing for distribution services is A24 

PZL Świdnik S.A. has separate agreements for the distribution of electricity and for the purchase of electricity, a 

possible change of seller will be another change. 

PZL Świdnik holds concessions: for electricity distribution and for electricity trading. 

The network of PZL Świdnik S.A. is also connected with a source generating electricity in cogeneration with 

heat generation (during the heating season), belonging to a third company and several RES micro-installations 

belonging to customers. 

The Seller will not be obliged to sign a contract with the company to which the Combined Heat and Power Plant 

- a source of electricity in cogeneration - belongs. 
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PZL Świdnik S.A. as the OSDn Operator has customers connected to its own network, some of which are TPA 

customers. 

PZL Świdnik purchases electricity from one seller for its own production needs (approx. 28 000 MWh), for 

further resale (approx. 7 500 MWh) to its own customers and to cover network losses (approx. 1 500 MWh). 

 

2. Entities admitted to tender  

The following are admitted to participate in the tender procedure for works, services and supplies: 

a) sole proprietor enterprises (including craft businesses), associations, foundations engaged in economic 

activity; 

b) companies. 

 

 

Bidding suppliers for whom more than 70% of total annual turnover is generated by orders from one or more 

companies belonging to the Leonardo Group, are not allowed to bid, excess in case of express authorization 

from LDO in consideration of special technical requirements.  

The contemporary participation in this tender procedure by a parent company and its subsidiaries is also 

forbidden. In the event that this rule is broken, both the parent company and its subsidiaries will be excluded from 

the tender. 

All bidders whom LDO does deem not to have appropriate professional reliability will in all cases be excluded 

from the tender without explanation. Bidders will be deemed not have appropriate professional reliability who in 

the last three years incurred, by way of example but not limited to, in the following: 

 Termination for breach of contract with Leonardo SpA or other companies of the Leonardo Group; 

 Declared non-testability of works, services and supplies according to the contracts concluded by the 

Leonardo SpA or other companies of the Leonardo Group;  

 Breach of any of the provisions of the Code of Ethics of Leonardo SpA and Leonardo Group, during the 

performance of previous contracts; 

 Failure to take delivery, by default or cause, for works, supplies or services entrusted by Leonardo SpA 

or other companies of the Leonardo Group; 

 Revocation of the award of a tender. 

 

3. Minimum requirements for participation 

Entities meeting the following minimum requirements for participation (hereinafter "Minimum Requirements") may 

be invited to tender: 

 Holding a concession for trading in electricity; 

 Provision of reporting services to REMIT on behalf of PZL Świdnik. 
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4. Disclosure for interest 

By no later than the expiration date of this call for tenders, parties interested in being invited to tender, provided 

they meet the requirements, are required to: 

 Register in the Procurement Portal (link: https://www.leonardocompany.com/en/suppliers/becoming-a-

supplier/register-your-company) and proceed, after obtaining the login credentials, to obtain the pre-

qualified (prequalified) status. Bidders who have already registered on the Purchasing Portal and have 

the status of pre-qualified (prequalified) supplier are asked to proceed immediately to the next point. 

 submit their disclosures of interest by sending the relevant information to the following e-mail address: 

joanna.sierka@leonardocompany.com together with the documents required below: 

 Financial statements for the last 3 years in the form as to be submitted to a competent public authority 

(e.g. in the National Court Register), 

 Certificate of the competent head of tax office confirming that the Bidder is not in arrears with 

payment of taxes (date of certificate not earlier than the date of publication of the invitation to tender),  

 A certificate of the competent territorial unit of the Social Insurance Institution or the Agricultural 

Social Insurance Fund (the certificate date no earlier than the publication date of the invitation to 

tender) of no tax arreras or stating the state of arreras, 

 Current extract from the National Court Register (date of certificate not earlier than the date of 

publication of the invitation to tender), 

 Current certificate of entry in the National Official Register of Economic Entities (REGON), 

 Concession for trading in electricity or the concession number.. 

Please note that after the expiration time of this invitation to tender, it will no longer be possible to respond to the 

call and communicate your disclosure of interest. 

In any case, applicants who communicate their disclosure for interest must acknowledge and accept that they 

cannot claim any right to be invited to tender, with no obligation on the part of LDO to provide any reasons.  

For those who may be invited to tender, if they have not already been pre-qualified or qualified, a process of pre-

qualification will begin on the Procurement Portal. This process will require them to provide additional 

documentation to support the evaluation of their ethical, legal and economic/financial requirements. 

5. Processing of personal data 

Pursuant to Legislative Decree 196/2003 and Reg. EU 679/2016 (hereinafter jointly referred to as “Privacy 

Legislation”), we are hereby notice you that personal data provided for by “data subject” to tender notice are 

processed by Leonardo S.p.A. and Leonardo Global Solutions S.p.a., with registered office in Rome, Piazza 

Monte Grappa, 4, as being the Controller (as defined in Privacy Legislation). Moreover, the data processors are 

the head of the purchasing unit of Helicopeter Division of Leonardo S.p.A., as to the management of the tender 

and the contract, and the head of the purchasing business unit of Leonardo Global Solutions S.p.A., as to 

management of Leonardo Supplier Portal and its dedicated Help Desk service. 

https://www.leonardocompany.com/en/suppliers/becoming-a-supplier/register-your-company
https://www.leonardocompany.com/en/suppliers/becoming-a-supplier/register-your-company
https://www.leonardocompany.com/en/suppliers/becoming-a-supplier/register-your-company
mailto:joanna.sierka@leonardocompany.com
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6. Regulations as per Legislative Decree 231/2001 and Anti-corruption Law 

By communicating their disclosure of interest, each applicant acknowledges and agrees their prior acceptance 

of the Code of Ethics of LDO and the Anti-Corruption Code of the Leonardo Group, which is a prerequisite for 

participation in the tender procedure and therefore, in case of invitation to participate, they agree to comply with 

the provisions contained therein. The aforementioned documents are available from the website 

http://www.leonardocompany.com “Ethics and Compliance” section.  

7. Other information 

The arrangements for submitting the bids, any other grounds for exclusion from the tender and other information, 

will only be communicated to those who, following the forwarding of their disclosure of interest, together with the 

documents mentioned herein and the verification by LDO of the minimum tendering requirements set out in this 

call for tenders, will be invited to participate in the bidding process.  

This request is not binding in any way for this company nor the beneficiaries of the supply and should not lead to 

expectations whatsoever about the entities presenting their disclosure of interest. LDO, with incontestable 

discretion, reserves the right not to award the tender, to award only part of the contract, to restart the tender 

procedure or to make changes to this invitation to tender. 

 

                   Yours faithfully 

Authorised Procurement representative                                                                         
 

http://www.leonardocompany.com/
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