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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:543075-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Radzymin: Elektryczność
2022/S 192-543075

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Voltra Energy Sp. z o.o. - Pełnomocnik Zamawiających
Adres pocztowy: ul. Reymonta 12E/47
Miejscowość: Radzymin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Miejscowość: Węgorzewo
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Bojanów
Miejscowość: Bojanów
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dalików
Miejscowość: Dalików
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie
Miejscowość: Dalików
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Energetyki – Instytut Badawczy
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Słubice
Miejscowość: Słubice
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Otyń
Miejscowość: Otyń
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminne Centrum Kultury w Otyniu
Miejscowość: Otyń
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Policzna
Miejscowość: Policzna
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Miejscowość: Włodawa
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Nowotarski
Miejscowość: Nowy Targ
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Batorz
Miejscowość: Batorz
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Ośrodek Kultury w Batorzu
Miejscowość: Batorz
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o
Miejscowość: Świętochłowice
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

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/voltra
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/voltra
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, Jednostki Służby Zdrowia, 
Instytuty Badawcze

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 76/2022 Voltra

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej (dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 
76/2022 Voltra) dla jednostek wskazanych w sekcji I

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 dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.a do SWZ - Oświetlenie uliczne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami 
jakościowymi ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla 
podmiotowych punktów poboru biorących udział w postępowaniu, których wykaz znajduje się w załączniku nr 
1.a

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: 31/12/2025
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 dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.b do SWZ - Taryfa Cxx i Gxx
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami 
jakościowymi ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla 
podmiotowych punktów poboru biorących udział w postępowaniu, których wykaz znajduje się załączniku nr 1.b 
do 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: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2025
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 dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.c do SWZ - Taryfa Bxx
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami 
jakościowymi ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla 
podmiotowych punktów poboru biorących udział w postępowaniu, których wykaz znajduje się załączniku nr 1.c 
do 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: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2025
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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 dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.d do SWZ - Źródła Wytwórcze
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami 
jakościowymi ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla 
podmiotowych punktów poboru biorących udział w postępowaniu, których wykaz znajduje się załączniku nr 1.d 
do 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: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2025
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

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:
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1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca:
1) wobec którego nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1) i 
4) ustawy Pzp.
2) który spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie),
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z ustawą z kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.), potwierdzającą posiadanie uprawnień do 
prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną (niniejszy warunek udziału w postępowaniu 
dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia warunek w powyższym zakresie uważa się za spełniony jeżeli co najmniej jeden posiada powyższe 
uprawnienia.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III.1.2 ogłoszenia).
d) zdolności technicznej lub zawodowej (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III.1.3 ogłoszenia).
Więcej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiający zawarł w SWZ dostępnej na stronie internetowej
https://www.voltra.pl, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
(JEDZ) jako dowodu potwierdzającego, na dzień składnia ofert, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, który tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe. JEDZ należy uzupełnić w zakresie szczegółowo wskazanym w SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. W tym przypadku JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału 
w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. W celu potwierdzenia, iż wobec wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w ust. 1 pkt 1 i 
spełnia warunki udziału w postępowaniu w wskazane w ust. 1 pkt. 2 ppkt. b) Zamawiający będzie wymagać, w 
odpowiedzi na wezwanie, złożenia podmiotowych środków dowodowych szczegółowo wskazanym w SWZ.
1) wobec którego nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1) i 
4) ustawy Pzp.
Więcej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiający zawarł w SWZ dostępnej na stronie internetowej
https://www.voltra.pl, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.
2) który spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie),
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z ustawą z kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.), potwierdzającą posiadanie uprawnień do 
prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną (niniejszy warunek udziału w postępowaniu 
dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia warunek w powyższym zakresie uważa się za spełniony jeżeli co najmniej jeden posiada powyższe 
uprawnienia.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III.1.2 ogłoszenia).
d) zdolności technicznej lub zawodowej (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III.1.3 ogłoszenia).
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną ubezpieczenia:
a) dla części I przedmiotu zamówienia - 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony 00/100);
b) dla części II przedmiotu zamówienia - 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów 00/100);
c) dla części III przedmiotu zamówienia - 8 000 000,00 PLN (słownie: osiem milionów 00/100);
d) dla części IV przedmiotu zamówienia - 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów 00/100);
W przypadku Wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż 1 część, Wykonawca może wykazać 
na potwierdzenie spełnienia warunku to samo ubezpieczenie dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, 
iż suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa niż ich minimalna, wymagana suma gwarancyjna 
ubezpieczenia dla danej części. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 
zrealizował należycie co najmniej 3 dostawy energii elektrycznej na podstawie 3 odrębnych umów, z których 
każda dostawa energii elektrycznej obejmowała:
- w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia: co najmniej 1 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy,
- w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia: co najmniej 4 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.
- w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia: co najmniej 3 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.
- w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia: co najmniej 2 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może 
spełniać 1, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. 
W przypadku Wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż 1 części, Wykonawca może przedstawić na 
potwierdzenie spełnienia warunku to same zamówienie (dostawę) dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, 
iż wielkość dostawy nie może być niższa niż minimalna, wymagana wielkość dla danej części.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawcy przystępujący do postępowania są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości:
- część 1: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100),
- część 2: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100).
- część 3: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100).
- część 4: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form lub w formach 
określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem musi być pełnomocnik 
Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto pełnomocnika 
Zamawiającego prowadzone przez Santander Bank Polska S.A., nr konta 33 1090 2590 0000 0001 3750 8446.
Szczegóły w dokumentacji przetargowej.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: 08/11/2022
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: 06/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/11/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Voltra Energy Sp. z o.o.,ul. Kuszników 38, 03-272 Warszawa , POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert odbędzie się poprzez odszyfrowanie i zamieszczenie na profilu Pełnomocnika Zamawiających 
informacji o złożonych ofertach: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra
Przed otwarciem ofert na profilu Pełnomocnika Zamawiających (https://platformazakupowa.pl/pn/voltra) zostanie 
zamieszczona informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zadania.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa SWZ i załączniki do SWZ stanowiące jego 
integralną część.
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przygotowana przez Zamawiającego w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się w SWZ.
3. Zasady polegania na sytuacji lub na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w 
art. 118 Pzp:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w Sekcji III.1.2 i III.1.3. polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
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na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2), potwierdza, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w Sekcji III.1.1) ust.1 pkt 1 ogłoszenia,
5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega 
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego 
zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8) W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, składa:
a) podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
b) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Sekcji III. 1.2) i 1.3) odpowiednio do udostępnianych 
zasobów.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców 
dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

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: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX 
ustawy.
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym.
4. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy. Elementy odwołania wskazane są w art. 516 
ustawy Pzp.
7. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1),
3) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec 
treści dokumentów zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,
4) w przypadkach innych niż określone w pkt 1) – 3) – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2022
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