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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127940-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2020/S 054-127940

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Bydgoszcz – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Toruńska 174a
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 85-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska – Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl 
Tel.:  +48 525858046
Faks:  +48 525858273
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tramwaj Fordon sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 94C
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 85-027
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl 
Tel.:  +48 525858046
Faks:  +48 525858273
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

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/bydgoszcz
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Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2021
Numer referencyjny: WZP.271.2.2019.E

II.1.2) Główny kod CPV
09300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2021 do 918
punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 36 585,96 MWh, z tego:
1) do lokali i obiektów (część 1 zamówienia) – 18 273,37 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi załącznik 1a
do SIWZ;
2) dla potrzeb oświetlenia drogowego (część 2 zamówienia) – 18 312,59 MWh – szczegółowy wykaz PPE
stanowi załącznik 1b do SIWZ.
Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać
od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej
energii nie pociąga dla Zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania
zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej umowie.

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
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 63 szt.
2. Szczegółowy wykaz punktów poboru (PPE) Zamawiający stanowi załącznik nr 1a do SIWZ.

https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz
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3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 18 273,37 MWh, z
tego:
— strefa I 5 067,70 MWh,
— strefa II 2 481,48 MWh,
— strefa III 10 724,19 MWh.
4. Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii
elektrycznej.
5. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.7.2020 do 30.6.2021.
6. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną ze skutkiem na dzień poprzedzający
planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „okres dostaw”).
7. W odniesieniu do wszystkich PPE zmiana sprzedawcy nastąpi po raz kolejny.
8. Zamawiający posiadają ważne umowy dystrybucyjne.
9. Układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.

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: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2021
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
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na część I zawarte zostaną 2
(dwie) umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 855 szt.
2. Szczegółowy wykaz punktów poboru (PPE) stanowi załącznik nr 1b do SIWZ.
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3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 18 312,59 MWh, z
tego:
— strefa I 18.312,59 MWh,
— strefa II 0,00 MWh,
— strefa III 0,00 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii
elektrycznej.
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.7.2020 do 30.6.2021.
5. W odniesieniu do wszystkich PPE zmiana sprzedawcy nastąpi po raz kolejny.
6. Zamawiający posiadają ważne umowy dystrybucyjne.
7. Zamawiający oczekuje wystawiania faktur za dostarczoną energię zgodnie z opisem znajdującym się pod
wykazem punktów poboru – załącznik nr 1b do SIWZ.

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: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2021
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
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na część 2 zawarta zostanie 1
(jedna) umowa.

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego (szczegółowo
opisane w rozdziale V, V.1, V.2, V.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję na obrót
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
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2) warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawcy mogą spełniać łącznie;
3) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego (szczegółowo
opisane w rozdziale V, V.1, V.2, V.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję na obrót
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2) warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawcy mogą spełniać łącznie;
3) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego (szczegółowo
opisane w rozdziale V, V.1, V.2, V.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję na obrót
energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2) warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawcy mogą spełniać łącznie;
3) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki umowy zostały zawarte w załączniku nr 5 – istotne dla stron postanowienia umowy. Ceny
jednostkowe brutto za 1 MWh pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne, z zastrzeżeniem
zapisów umowy (§ 17 istotne dla stron postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Zamawiający przewidział możliwość zmiany ilości PPE wynikającej z włączenia do umowy nowych PPE w
związku z np. przejęciem punktów od innych podmiotów, wybudowaniem nowych lub np. wyłączenia obiektu z
eksploatacji, zmiany stanu prawnego obiektu.
3. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 17 istotnych postanowień
umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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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: 17/04/2020
Czas lokalny: 11:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 15/06/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert złożonych na platformie nastąpi 17.4.2020 o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Zamówień
Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy, przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. b, II piętro, pok. nr 205. Otwarcie ofert
na platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa uPzp (tzw.
procedura odwrócona).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu
technicznego.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
6. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 uPzp oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 uPzp.
7. Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane zostały w pkt V, V1, V2, V3 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.



Dz.U./S S54
17/03/2020
127940-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 8

17/03/2020 S54
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 8

8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
Wykonawca złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty (szczegółowo opisane w pkt
VII Specyfikacji istotnych warunków Zamówienia).
9. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć, w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ)
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W części IV Kryteria
kwalifikacji Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) bez obowiązku wypełnienia sekcji A,
B, C, D.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o
tych podmiotach w JEDZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów złoży
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Zgodnie z zapisami pkt VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
1) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia: 120 000,00 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia
tysięcy 00/100);
2) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: 113 000,00 PLN (słownie złotych: sto trzynaście
tysięcy 00/100).
2. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną część, wadium w pieniądzu
należy wnieść odrębnie na każdą część lub w kwocie stanowiącej sumę wadiów wskazanych dla danej części
zamówienia.
Szczegółowe informacje dot. wymagań w zakresie wadium szczegółowo opisane zostały w pkt IX Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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:
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI 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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2020


