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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136464-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Elektryczność
2021/S 055-136464

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Miasto Bydgoszcz
Krajowy numer identyfikacyjny: 092351297
Adres pocztowy: ul. Jezuicka 1
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-102
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/pn/bydgoszcz

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz
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/pn/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:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) do obiektów użyteczności publicznej w 
okresie od 1.7.2021 do 30.6.2022
Numer referencyjny: WZP.271.1.2021.E

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (obejmująca dostawę i świadczenie usług dystrybucji) 
energii elektrycznej do 33 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 1.564.783 kWh w okresie 
od 1.7.2021 do 30.6.2022.
2. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w 
załączniku nr 1 do SWZ Wykaz punktów poboru.
3. 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 energii 
elektrycznej nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania 
zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą taryfą operatora. 
Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru na poziomie (+/-) 15 %.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (obejmująca dostawę i świadczenie usług dystrybucji) 
energii elektrycznej do 33 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 1.564.783 kWh w okresie 
od od 1.7.2021 do 30.6.2022.
2. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w 
załączniku nr 1 do SWZ Wykaz punktów poboru.
3. 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 energii 
elektrycznej nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania 
zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą taryfą operatora. 
Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru na poziomie (+/-) 15 %.

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: 01/07/2021
Koniec: 30/06/2022
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
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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:
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności 
gospodarczej jeżeli wykaże:
1) posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie 
obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz
2) posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, 
tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, lub jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, posiadanie ważnej 
umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z operatorem systemu dystrybucyjnego na świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajdują się punkty poboru opisane w załączniku 
nr 1 do SWZ, w tym w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień 
do prowadzenia działalności gospodarczej zamawiający żąda dokumentów:
a) ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
oraz
b) ważnej Koncesji w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki), lub (jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej). Oświadczenie (wg wzorca 
stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) o posiadaniu ważnej umowy zawartej z operatorem systemu 
dystrybucyjnego umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej do punktów poboru opisanych w załączniku 
nr 1 do SWZ, w tym w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

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 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy).
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 
500 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 
wykaże, że wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
1) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1 000 000 kWh (jeden milion)
oraz
2) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 30 (trzydziestu) punktów poboru, przy czym zamawiający 
nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane). 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
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda wykazu 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 ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu 
stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin 
składania ofert.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarta zostanie 1 umowa 
pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą obejmująca wszystkie PPE.
2. Projektowane zapisy umowy zawarte zostały w załączniku nr 8 do SWZ.

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: 16/04/2021
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: 15/06/2021
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/04/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert złożonych na platformie nastąpi w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 11.30. 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:
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1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu.
2) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c, d, e, f, g, h Pzp oraz (art. 108 ust. 1 pkt 2, 
3, 4, 5, 6 Pzp).
5. Podstawy wykluczenia, o których mowa w:
1) (art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp);
a) (art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c Pzp);
3) (art. 109 ust. 1 pkt 3, 4, 8 Pzp).
6. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 26 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 
00/100).
Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w pkt XV specyfikacji warunków zamówienia.
7. Kryteria oceny ofert cena – 100 %.
1) Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz oferty (załącznik nr 2 do SWZ) wraz z Formularzem 
cenowym (załącznik nr 2a).
2) Cena podana w Formularzu oferty stanowi cenę brutto, tj. cenę netto powiększoną o obowiązującą w 
momencie składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
3) Cenę netto oferty należy obliczyć wg wzoru:
Cnetto = Zee + Dc
gdzie:
Zee – koszt zakupu energii elektrycznej netto stanowiący iloczyn uśrednionej ceny jednostkowej energii 
elektrycznej zawierającej opłaty handlowe i całkowitego prognozowanego zużycia energii elektrycznej w okresie 
trwania umowy [PLN]
Całkowite prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy wynosi 1.564.783 kWh.
Dc – całkowite koszty dystrybucji netto w okresie trwania umowy [PLN].
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.
10. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 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. 
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poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, 
tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej 
przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”;
3) wyświetlacz ekranowy umożliwiający pracę w rozdzielczości nie niższej niż 1024x768 pikseli;
4) zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie .pdf;
5) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
11. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawca składa ofertę poprzez złożenie za pośrednictwem 
platformy zakupowej.
12. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu 
składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której 
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie 
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej do konkretnego Wykonawcy.

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.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – dział IX 
Środki ochrony prawnej 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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2021
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