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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309587-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Inowrocław: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2021/S 118-309587

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Inowrocław
Adres pocztowy: ul. Królowej Jadwigi 43
Miejscowość: Inowrocław
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-100
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@gminainowroclaw.eu 
Tel.:  +48 523555810
Faks:  +48 523540490
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gminainowroclaw.eu
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/ug_inowroclaw/aukcje

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dąbrowa Biskupia
Adres pocztowy: ul. Topolowa 2
Miejscowość: Dąbrowa Biskupia
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-133
Państwo: Polska
E-mail: dabrowa_biskupia@lo.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dabrowabiskupia.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gniewkowo
Adres pocztowy: ul. 17 Stycznia 11
Miejscowość: Gniewkowo
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-140
Państwo: Polska
E-mail: urzad@gniewkowo.com.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gniewkowo.com.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Powiat Inowrocławski
Adres pocztowy: ul. Mątewska 17
Miejscowość: Inowrocław
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-100
Państwo: Polska
E-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://inowroclaw.powiat.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kruszwica
Adres pocztowy: ul. Nadgoplańska 4
Miejscowość: Kruszwica
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-150
Państwo: Polska
E-mail: um@kruszwica.um.gov.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kruszwica.um.gov.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pakość
Adres pocztowy: ul. Rynek 4
Miejscowość: Pakość
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-170
Państwo: Polska
E-mail: um@pakosc.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pakosc.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rojewo
Adres pocztowy: Rojewo 8
Miejscowość: Rojewo
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-111
Państwo: Polska
E-mail: rojewo@rojewo.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.rojewo.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/ug_inowroclaw/aukcje
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/ug_inowroclaw/aukcje
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

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

II.1.1) Nazwa:
Inowrocławska Grupa Zakupowa: dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2022 do 31.12.2022
Numer referencyjny: WRZ.I.271.13.2021.PZP

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 1.1.2022 do 31.12.2022 do 1 370 
punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %)
10 593,33 MWh, z tego:
1) do lokali i obiektów (część 1 zamówienia) – 6 708,58 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a 
do SWZ;
2) dla potrzeb oświetlenia drogowego (część 2 zamówienia) – 3 884,75 MWh – szczegółowy wykaz PPE 
stanowi Załącznik 1b do SWZ.
Szczegóły określono w treści SWZ.

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
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 480 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 6 708,58 MWh, z tego:
— strefa I 4 906,69 MWh,
— strefa II 1 801,89 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii 
elektrycznej na poziomie (+/-10 %).
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2022 do 31.12.2022, z zastrzeżeniem że szczegóły dotyczące 
terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w 
Załączniku nr 1a do SWZ kolumna „Okres dostaw”.
5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze 
skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek 
wypowiedzenia umów leży po stronie Zamawiających (odbiorców).
Szczegóły określono w treści SWZ.

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: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewidywane kolejne zamówienie w II–III kwartale 2022

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
Określono w pkt XX SIWZ.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej. Link do platformy 
znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.gminainowroclaw.eu

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
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 890 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 3 884,75 MWh, z tego:
— strefa I 3 402,77 MWh,
— strefa II 481,98 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii 
elektrycznej na poziomie (+/-10 %).
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2022 do 31.12.2022, z zastrzeżeniem że szczegóły dotyczące 
terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w 
Załączniku nr 1b do SWZ kolumna „Okres dostaw”.
5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze 
skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek 
wypowiedzenia umów leży po stronie Zamawiających (odbiorców).
Szczegóły określono w treści SWZ.

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: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewidywane kolejne zamówienie w II–III kwartale 2022 roku

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
Określono w pkt XX SIWZ.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej. Link do platformy 
znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.gminainowroclaw.eu

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 SWZ).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną koncesję na obrót energią 
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
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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.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki umowy, w tym dopuszczalne zmiany w zawartej umowie, zostały zawarte w pkt XVIII SWZ oraz 
Załączniku nr 8 do SWZ.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dotyczy części 1 oraz części 
2 zamówienia, zgodnie z rozdz. XVI 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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 100-239768

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/07/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 25/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje w formie elektronicznej, zgodnie z zapisami dział XII SWZ.

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:
Przewidywany termin publikacji kolejnego postępowania II–III kwartał 2022 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2. Podstawy wykluczenia wskazano w dziale V SWZ. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 
Pzp.
3. Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem 
formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” dostępnego na stronie internetowej profilu nabywcy: https://
platformazakupowa.pl/ug_inowroclaw/aukcje w zakładce dedykowanej postępowaniu.
Ofertę (w szczególności formularz oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy 
zakupowej.
4. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Szczegóły określono w treści SWZ.
5. Standardy jakościowe:
1) przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, standardach jakościowych;
2) standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniu Ministra 
Energii z dnia 6 marca 2019 r. ze zmianami w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z treścią dział IX ustawy Pzp (Dz.U. 2019, poz. 2019 ze zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2021
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