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Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Gorzów Wlkp. 
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431 
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 4 
Miejscowość: Gorzów Wlkp. 
Kod NUTS: PL431 Gorzowski 
Kod pocztowy: 66-400 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Iwona Kozłowska-Pieczkowska 
E-mail: jedz@um.gorzow.pl 
Tel.: +48 957355514 
Faks: +48 957355612 
Adresy internetowe:  
Główny adres: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bledzew  
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL43
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 16 
Miejscowość: Bledzew 
Kod NUTS: PL431 Gorzowski 
Kod pocztowy: 66-350 
Państwo: Polska 
E-mail: poczta@bledzew.pl 
Adresy internetowe:  
Główny adres: http://www.bip.bledzew.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bobrowice 
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL43
Adres pocztowy: ul. Bobrowice 131 
Miejscowość: Bobrowice  
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski 
Kod pocztowy: 66-627 
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Państwo: Polska 
E-mail: sekretariat@bobrowice.pl 
Tel.: +48 683919200 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://bip.bobrowice.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bogdaniec 
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431 
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 45 
Miejscowość: Bogdaniec 
Kod NUTS: PL431 Gorzowski 
Kod pocztowy: 66-450 
Państwo: Polska 
E-mail: urzad@bogdaniec.pl 
Tel.: +48 957510210 
Faks: +48 957510209 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://bip.bogdaniec.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dębno 
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL4 
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 5 
Miejscowość: Dębno  
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie 
Kod pocztowy: 74 - 400 
Państwo: Polska 
E-mail: bok@debno.pl 
Tel.: +48 957603002 
Faks: +48 957602030 
Adresy internetowe:  
Główny adres: http://bip.debno.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Drezdenko 
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431 
Adres pocztowy: ul. Warszawska 1 
Miejscowość: Drezdenko 
Kod NUTS: PL431 Gorzowski 
Kod pocztowy: 66-530 
Państwo: Polska 
E-mail: um@drezdenko.pl 
Tel.: +48 957620202 
Faks: +48 957620220 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://www.bip.drezdenko.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Gorzowski 
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431 
Adres pocztowy: ul. Pankiewicza 5-7 
Miejscowość: Gorzów Wlkp. 
Kod NUTS: PL431 Gorzowski 
Kod pocztowy: 66-400 
Państwo: Polska 
E-mail: starostwo@powiatgorzowski.pl 
Tel.: +48 957330400 
Faks: +48 957330401 
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Adresy internetowe:  
Główny adres: https://bip.powiatgorzowski.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. 
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431 
Adres pocztowy: ul. Targowa 11 
Miejscowość: Gorzów Wlkp. 
Kod NUTS: PL431 Gorzowski 
Kod pocztowy: 66-400 
Państwo: Polska 
E-mail: grh@grh.pl 
Tel.: +48 957206028 
Adresy internetowe:  
Główny adres: http://www.grh.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431 
Adres pocztowy: ul. Teatralna 49 
Miejscowość: Gorzów Wlkp. 
Kod NUTS: PL431 Gorzowski 
Kod pocztowy: 66-400 
Państwo: Polska 
E-mail: biuro@gtbs.com.pl 
Tel.: +48 957225522 
Faks: +48 957225546 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://gtbs.com.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Gorzów Wlkp.- Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431 
Adres pocztowy: ul. Słowiańska 10 
Miejscowość: Gorzów Wlkp. 
Kod NUTS: PL431 Gorzowski 
Kod pocztowy: 66-400 
Państwo: Polska 
E-mail: sekretariat@osir.gorzow.pl 
Tel.: +48 957287610 
Adresy internetowe:  
Główny adres: http://www.osir.gorzow.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Gorzów Wlkp.- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431 
Adres pocztowy: ul. Wełniany Rynek 3 
Miejscowość: Gorzów Wlkp. 
Kod NUTS: PL431 Gorzowski 
Kod pocztowy: 66-400 
Państwo: Polska 
E-mail: pkoch@zgm.gorzow.pl
Tel.: +48 957387101 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://www.zgm.gorzow.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Górzyca  
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431 
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 1 
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Miejscowość: Górzyca  
Kod NUTS: PL431 Gorzowski 
Kod pocztowy: 69-113 
Państwo: Polska 
E-mail: ug@gorzyca.pl 
Tel.: +48 957591211 
Faks: +48 957836507 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://gorzyca.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kłodawa  
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431 
Adres pocztowy: ul. Gorzowska 40 
Miejscowość: Kłodawa  
Kod NUTS: PL431 Gorzowski 
Kod pocztowy: 66-415 
Państwo: Polska 
E-mail: sekretariat@klodawa.pl 
Tel.: +48 957216660 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://www.klodawa.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krzeszyce 
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431 
Adres pocztowy: ul. Skwierzyńska 16 
Miejscowość: Krzeszyce 
Kod NUTS: PL431 Gorzowski 
Kod pocztowy: 66-435 
Państwo: Polska 
E-mail: sekretariat@krzeszyce.pl 
Tel.: +48 957573161 
Faks: +48 957573086 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://www.krzeszyce.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lubiszyn  
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431 
Adres pocztowy: ul. Plac Jedności Robotniczej 1 
Miejscowość: Lubiszyn  
Kod NUTS: PL431 Gorzowski 
Kod pocztowy: 66-433 
Państwo: Polska 
E-mail: urzad@lubiszyn.pl 
Tel.: +48 957277130 
Faks: +48 957277136 
Adresy internetowe:  
Główny adres: www.lubiszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Maszewo 
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL43
Adres pocztowy: ul. Maszewo 71 
Miejscowość: Maszewo 
Kod NUTS: PL43 Lubuskie 
Kod pocztowy: 66-614 
Państwo: Polska 
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E-mail: sekretariat@maszewo.net.pl 
Tel.: +48 683831321 
Faks: +48 683831376 
Adresy internetowe:  
Główny adres: http://www.maszewo.net.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Międzyrzecz 
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL43
Adres pocztowy: ul. Rynek 1 
Miejscowość: Międzyrzecz 
Kod NUTS: PL43 Lubuskie 
Kod pocztowy: 66-300 
Państwo: Polska 
E-mail: um@miedzyrzecz.pl 
Tel.: +48 957426930 
Faks: +48 957426960 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://www.miedzyrzecz.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Międzyrzecz 
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL43
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 2 
Miejscowość: Międzyrzecz 
Kod NUTS: PL43 Lubuskie 
Kod pocztowy: 66-300 
Państwo: Polska 
E-mail: sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl 
Tel.: +48 957428410 
Faks: +48 957428411 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://www.powiat-miedzyrzecki.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL43
Adres pocztowy: Święty Wojciech 46 
Miejscowość: Międzyrzecz 
Kod NUTS: PL43 Lubuskie 
Kod pocztowy: 66-300 
Państwo: Polska 
E-mail: sekretariat@mpwik.org 
Tel.: +48 957427623 
Faks: +48 957427624 
Adresy internetowe:  
Główny adres: www.mpwik.org

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL43
Adres pocztowy: ul. Reymonta 5  
Miejscowość: Międzyrzecz 
Kod NUTS: PL43 Lubuskie 
Kod pocztowy: 66-300 
Państwo: Polska 
E-mail: zec@zec.com.pl 
Tel.: +48 957426500 
Faks: +48 957426503 

mailto:sekretariat@maszewo.net.pl?subject=TED
http://www.maszewo.net.pl/
mailto:um@miedzyrzecz.pl?subject=TED
https://www.miedzyrzecz.pl/
mailto:sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl?subject=TED
https://www.powiat-miedzyrzecki.pl/
mailto:sekretariat@mpwik.org?subject=TED
http://www.mpwik.org/
mailto:zec@zec.com.pl?subject=TED


Adresy internetowe:  
Główny adres: https://www.zec.com.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Myśliborski  
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL42
Adres pocztowy: ul. Północna 15 
Miejscowość: Myślibórz 
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie 
Kod pocztowy: 74-300 
Państwo: Polska 
E-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl 
Tel.: +48 957472021 
Faks: +48 957473153 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://powiatmysliborski.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Santok  
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL43
Adres pocztowy: ul. Gorzowska 59 
Miejscowość: Santok 
Kod NUTS: PL43 Lubuskie 
Kod pocztowy: 66-431 
Państwo: Polska 
E-mail: urzad@santok.pl 
Tel.: +48 957287510 
Faks: +48 957287511 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://www.santok.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Słońsk  
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL43
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 15 
Miejscowość: Słońsk 
Kod NUTS: PL431 Gorzowski 
Kod pocztowy: 66-436 
Państwo: Polska 
E-mail: sekretariat@slonsk.pl 
Tel.: +48 957572271 
Faks: +48 957572268 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://www.slonsk.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Strzelce Krajeńskie  
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL43
Adres pocztowy: ul. Aleja Wolności 48 
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie  
Kod NUTS: PL43 Lubuskie 
Kod pocztowy: 66-500 
Państwo: Polska 
E-mail: urzad@strzelce.pl 
Tel.: +48 957631130 
Faks: +48 957633294 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://strzelce.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Sulęcin  
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL43
Adres pocztowy: ul. Lipowa 18 
Miejscowość: Sulęcin  
Kod NUTS: PL43 Lubuskie 
Kod pocztowy: 69-200 
Państwo: Polska 
E-mail: umig@sulecin.pl 
Tel.: +48 957553601 
Adresy internetowe:  
Główny adres: www.sulecin.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze 
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL432 
Adres pocztowy: ul. Botaniczna 14 
Miejscowość: Zielona Góra  
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski 
Kod pocztowy: 65-306 
Państwo: Polska 
E-mail: zielonagora.wiw@wet.zgora.pl 
Tel.: +48 684537300 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://wet.zgora.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o w Krośnie Odrzańskim 
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL43
Adres pocztowy: ul. Piastów 3 
Miejscowość: Krosno Odrzańskie  
Kod NUTS: PL43 Lubuskie 
Kod pocztowy: 66-600 
Państwo: Polska 
E-mail: sekretariat@szpitalzcm.pl 
Tel.: +48 684197580 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://szpitalzcm.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Słubicki  
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL43
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 20 
Miejscowość: Słubice 
Kod NUTS: PL43 Lubuskie 
Kod pocztowy: 69-100 
Państwo: Polska 
E-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl 
Tel.: +48 957592010 
Faks: +48 957592011 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://www.powiatslubicki.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp.  
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431 
Adres pocztowy: ul. Kostrzyńska 46 
Miejscowość: Gorzów Wlkp. 
Kod NUTS: PL431 Gorzowski 
Kod pocztowy: 66-400 
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Sekcja II: Przedmiot

Państwo: Polska 
E-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl 
Tel.: +48 957287800 
Faks: +48 957287801 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://mzk-gorzow.com.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Witnica  
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL43
Adres pocztowy: ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 
Miejscowość: Witnica  
Kod NUTS: PL43 Lubuskie 
Kod pocztowy: 66-460 
Państwo: Polska 
E-mail: urzad@witnica.pl 
Tel.: +48 957216440 
Faks: +48 957515218 
Adresy internetowe:  
Główny adres: http://witnica.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings
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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r.
do 31.12.2023r.
Numer referencyjny: BZP.271.33.2022.IKP

II.1.2) Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia
01.01.2023r. do 31.12.2023r. do 2 991 punktów poboru (PPE) o łącznym
szacowanym wolumenie 44 392,18 MWh, z tego:
1)Do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R (Część 1 zamówienia) – 20 519,58
MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SWZ ;
2) Do lokali i obiektów – grupa taryfowa B (Część 2 zamówienia) – 9 381,08 MWh –
szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SWZ;
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3) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część 3 zamówienia) – 14 491,52 MWh –
szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1c SWZ, przy czym wykonawca winien
uwzględnić możliwe wahanie poboru, które w przypadku Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. może wynieść (+/-)20%.
2. Zamawiający Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
przewiduje prawo opcji – dotyczy część 2 zamówienia. Szczegółowy opis opcji w
Rozdziale III.2.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod NUTS: PL43 Lubuskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1 637 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a
do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy – 20
519,58 MWh, z tego:
Strefa I 12 415MWh
Strefa II 8 104,58MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe
wahania poboru energii elektrycznej.
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., szczegóły
dotyczące terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru
opisano w Załączniku nr 1a do SWZ kolumna „Okres dostaw”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:



Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupa taryfowa B
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod NUTS: PL43 Lubuskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 17 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b
do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej / zamówienie podstawowe / w okresie
obowiązywania umowy
9 381,08 MWh, z tego:
Strefa I 2 140,59 MWh
Strefa II 1 600,78 MWh
Strefa III 5 639,71 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe
wahania poboru energii elektrycznej.
4. Prawo opcji - Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
1) Zamawiający zastrzega możliwość:
a) zwiększenia ilości punktów (maksymalnie o 4 PPE)
lub
b) zwiększenia ilości punktów o 3 PPE oraz zwiększenie poboru energii elektrycznej w
obiekcie 590310600026863810
w wyniku czego nastąpić może zwiększenie ilości pobranej energii elektrycznej o
577,00 MWh, a uwzględniając możliwe wahanie poboru na poziomie (+/-) 20% -
maksymalny pobór w ramach opcji wyniesie 692,40 MWh.
Skorzystanie z opcji uzależnione jest od włączenia do eksploatacji stacji ładowania
pojazdów elektrycznych.
2) Skorzystanie przez zamawiającego z opcji nastąpi poprzez złożenie wykonawcy, w
terminie nie późniejszym niż na 25 dni przed oczekiwaną datą rozpoczęcia dostaw,
Oświadczenia o skorzystaniu z uprawnienia oraz określającego zakres opcji
(wskazanie ilości punktów poboru oraz wolumenu) podpisanego przez osobę
umocowaną. Oświadczenie złożone zostanie na piśmie bądź w formie elektronicznej
(postać elektroniczna opatrzona podpisem kwalifikowanym) na adres wykonawcy lub
adres e-mail wskazany w Umowie sprzedaży energii elektrycznej.
3) Planowany termin rozpoczęcia dostaw w ramach opcji – 01.01.2023r.
4) Warunki realizacji prawa opcji opisane zostały w Załączniku nr 8a do SWZ
(projektowane postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej - Miejski Zakład
Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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: tak



Opis opcji:
Prawo opcji - Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
1) Zamawiający zastrzega możliwość:
a) zwiększenia ilości punktów (maksymalnie o 4 PPE)
lub
b) zwiększenia ilości punktów o 3 PPE oraz zwiększenie poboru energii elektrycznej w
obiekcie 590310600026863810
w wyniku czego nastąpić może zwiększenie ilości pobranej energii elektrycznej o
577,00 MWh, a uwzględniając możliwe wahanie poboru na poziomie (+/-) 20% -
maksymalny pobór w ramach opcji wyniesie 692,40 MWh.
Skorzystanie z opcji uzależnione jest od włączenia do eksploatacji stacji ładowania
pojazdów elektrycznych.
2) Skorzystanie przez zamawiającego z opcji nastąpi poprzez złożenie wykonawcy, w
terminie nie późniejszym niż na 25 dni przed oczekiwaną datą rozpoczęcia dostaw,
Oświadczenia o skorzystaniu z uprawnienia oraz określającego zakres opcji
(wskazanie ilości punktów poboru oraz wolumenu) podpisanego przez osobę
umocowaną. Oświadczenie złożone zostanie na piśmie bądź w formie elektronicznej
(postać elektroniczna opatrzona podpisem kwalifikowanym) na adres wykonawcy lub
adres e-mail wskazany w Umowie sprzedaży energii elektrycznej.
3) Planowany termin rozpoczęcia dostaw w ramach opcji – 01.01.2023r.
4) Warunki realizacji prawa opcji opisane zostały w Załączniku nr 8a do SWZ
(projektowane postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej - Miejski Zakład
Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.).

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod NUTS: PL43 Lubuskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1 337 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1c
do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 14
491,52 MWh, z tego:
Strefa I 13 360,02 MWh
Strefa II 1 131,50 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe
wahania poboru energii elektrycznej.
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., z
zastrzeżeniem że szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia)
w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1c do
SWZ kolumna „Okres dostaw”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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

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:
Dotyczy Część 1 / Część 2 / Część 3 zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i ust.2 , art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
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 i art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz spełniają
określone przez Zamawiającego w SWZ.
2. Na okoliczność niepodlegania wykluczeniu Wykonawca i podmiot udostępniający
zasoby (jeśli dotyczy) złoży wraz z ofertą JEDZ i oświadczenia wynikające z ustawy
sankcyjnej. Wykonawca którego oferta jest najkorzystniejsza, na wezwanie, przedłoży
informację z KRK sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej; odpis lub informację z
KRS lub CEIDG sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem;
oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ (z art. 108 ust.1 pkt.3,4 5 i 6
pzp); informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie art.
108 ust.3 ustawy Pzp sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem;
3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do
prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli wykaże posiadanie uprawnień w
zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie obrotu
energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (art. 32 ust. 1
pkt 4 ustawy Pe).
Warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i to on zrealizuje dostawę
energii elektrycznej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
1) W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia: posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia
milionów)



2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia: posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 9.000.000,00 zł (dziewięć
milionów)
3) W przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia: posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 14.000.000,00 zł (czternaście
milionów)
4) W przypadku składania oferty na dwie części (część 1 i część 2): posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 29.000.000,00 zł
(dwadzieścia dziewięć milionów)
5) W przypadku składania oferty na dwie części (część 1 i 3): posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 34.000.000,00 zł
(trzydzieści cztery miliony)
6) W przypadku składania oferty na dwie części (część 2 i 3): posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 23.000.000,00 zł
(dwadzieścia trzy miliony)
7) W przypadku składania oferty na trzy części: posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 43.000.000,00 zł (czterdzieści trzy
miliony).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach
innych niż PLN, zamawiający przeliczy po średnim kursie ogłoszonym przez
Narodowy Bank Polski (tabela A) w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie
ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej spełniają łącznie.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda
złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem w
wysokości nie mniejszej niż określone powyżej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej
lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:
1) W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia:
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 15.000 MWh
(piętnaście tysięcy)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 1.000 PPE (jeden tysiąc)
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia: dostawy energii elektrycznej
o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 5.000 MWh (pięć tysięcy)
3) W przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia:
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 5.000 MWh
(pięć tysięcy)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 1.000 PPE (jeden tysiąc)
4) W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia (część 1 i część 2):
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 20.000 MWh
(dwadzieścia tysięcy)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 1.000 PPE (jeden tysiąc)
5) W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia (część 1 i część 3):
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 20.000 MWh
(dwadzieścia tysięcy)



Sekcja IV: Procedura

oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 2.000 PPE (dwa tysiące)
6) W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia (część 2 i część 3):
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 10.000 MWh
(dziesięć tysięcy)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 1.000 PPE (jeden tysiąc)
7) W przypadku składania oferty na trzy części zamówienia:
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 25.000 MWh
(dwadzieścia pięć tysięcy)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 2.000 PPE (dwa tysiące)
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały
wykonane. W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę
niezakończoną przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający
uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie
zrealizowana.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej spełniają łącznie.
Na okoliczność spełniania warunku Wykonawca przedłoży, na wezwanie, Wykaz
Dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1.Projektowane postanowienia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
zawarte są w Projekcie Umowy, stanowiącym integralną część niniejszej SWZ.
2. Szczegółowe regulacje dotyczące realizacji umowy i dokonywania zmian w umowie
zawarte są w Projekcie Umowy.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 09:30

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
Oferta musi zachować ważność do: 13/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 09:50



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Miejsce:
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy
złożyć za pośrednictwem Platformy
https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings do dnia 16.08.2022r. do
godz. 09:30. Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi o godz. 09:50 poprzez
kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
1) W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia: 500.000,00 zł (słownie
złotych: pięćset tysięcy 00/100)
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia: 300.000,00 zł (słownie
złotych: trzysta tysięcy 00/100)
3) W przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia: 350.000,00 zł (słownie
złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
4) W przypadku składania oferty na Część 1 i Część 2 zamówienia: 800.000,00 zł
(słownie złotych: osiemset tysięcy 00/100)
5) W przypadku składania oferty na Część 1 i Część 3 zamówienia: 850.000,00 zł
(słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
6) W przypadku składania oferty na Część 2 i Część 3 zamówienia: 650.000,00 zł
(słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
7) W przypadku składania oferty na trzy części zamówienia: 1.150.000,00 zł (słownie
złotych: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 299).
3. Do oferty - Formularza ofertowego (dotyczy zarówno oferty na Część 1 / Część 2 /
Część 3) wykonawca zobowiązany jest dołączyć :
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (art. 125 ust 1 Pzp), że nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca
składa w formie (art. 125 ust.2 Pzp) Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ), Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, wykonawca załącza do Oferty JEDZ podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby.
b) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (jeśli dotyczy);
c) dokument potwierdzający wniesienie wadium ;
d) oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy)
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jesli dotyczy)

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 
Miejscowość: Warszawa

https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings


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/kio/kontakt

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówien publicznych (Pzp.)., przysługują
środki ochrony prawnej określone w dziale IX tej ustawy. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi
Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy,
2) zaniechania czynności, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.,
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że
zamawiający był do tego obowiązany.
3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym termin i
sposób ich wnoszenia, znajdują się w DZIALE IX ustawy Pzp.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2022
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