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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426672-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 150-426672
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bydgoszcz
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.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 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-844
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/pn/bydgoszcz
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Oficjalna nazwa: Gmina Barcin, adres Urząd Miejski w Barcinie
Adres pocztowy: ul. Artylerzystów 9
Miejscowość: Barcin
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 88-190
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/pn/bydgoszcz
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Białe Błota, adres Urząd Gminy Białe Błota
Adres pocztowy: ul. Szubińska 7
Miejscowość: Białe Błota
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 86-005
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/pn/bydgoszcz

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Bydgoski, adres Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Konarskiego 1-3
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-066
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
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
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Oficjalna nazwa: Gmina Dąbrowa Chełmińska, adres Urząd Gminy
Adres pocztowy: ul. Bydgoska 21
Miejscowość: Dąbrowa Chełmińska
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 86-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
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.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dobrcz, adres Urząd Gminy w Dobrczu
Adres pocztowy: ul. Długa 50
Miejscowość: Dobrcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 86-022
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pll
Tel.: +48 525858046
Faks: +48 525858273
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Koronowo, adres Urząd Miejski w Koronowie
Adres pocztowy: Plac Zwycięstwa 1
Miejscowość: Koronowo
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 86-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
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
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Oficjalna nazwa: Gmina Kcynia, adres Urząd Miejski w Kcyni
Adres pocztowy: ul. Rynek 23
Miejscowość: Kcynia
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 89-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
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.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Solec Kujawski, adres Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
Adres pocztowy: ul. 23 Stycznia 7
Miejscowość: Solec Kujawski
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 86-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
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.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-064
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/pn/bydgoszcz
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Oficjalna nazwa: Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Gdańska 173-175
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-674
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
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.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 7
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-008
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
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.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 64
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-239
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
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
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Oficjalna nazwa: Miasto Bydgoszcz - Bydgoskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Gdańska 163
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-915
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/pn/bydgoszcz
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tramwaj Fordon Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 94C
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-027
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
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.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Betonowa 1A
Miejscowość: Białe Błota
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 86-005
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
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
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Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr Emila Warmińskiego – SPZOZ
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 19
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-826
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
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.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Unisław, adres Urząd Gminy Unisław
Adres pocztowy: ul. Parkowa 20
Miejscowość: Unisław
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 86-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
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.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Administracja Domów Miejskich „ADM” sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Śniadeckich 1
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-011
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
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
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Oficjalna nazwa: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-862
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.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Wolności 4
Miejscowość: Koronowo
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 86-010
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.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Osielsko - adres Urząd Gminy Osielsko
Adres pocztowy: ul. Szosa Gdańska 55A
Miejscowość: Osielsko
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 86-031
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
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Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Łobżenicka 11A
Miejscowość: Mrocza
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 89-115
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.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/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:
Bydgoska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
Numer referencyjny: WZP.271.7.2022.E

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2023r. zamówienie podstawowe - do 2 990 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/-10%) 77
423,08 MWh, z tego:
1) Do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R (Część 1 zamówienia) – 27 200,37 MWh – szczegółowy wykaz
PPE stanowi Załącznik 1a do SWZ
2) Do lokali i obiektów – grupa taryfowa B (Część 2 zamówienia) – 31 684,03 MWh – szczegółowy wykaz PPE
stanowi Załącznik 1b SWZ.
3) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część 3 zamówienia) – 18 538,68 MWh – szczegółowy wykaz PPE
stanowi Załącznik 1c SWZ
3. Zamawiający Gmina Barcin przewiduje prawo opcji – dotyczy Części 1 zamówienia. Szczegółowy opis opcji
w Rozdziale III.1 SWZ.
4. Szacowany wolumen energii elektrycznej z uwzględnieniem wyniesie: 77 474,95 MWh
5. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy posiada
koncesję na wytwarzanie energii WEE/4786/24416/W/DSW/2016/LW.
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: PL613 Bydgosko-toruński

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1 389 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej /zamówienie podstawowe/ w okresie obowiązywania umowy –
27 200,37 MWh, z tego:
Strefa I 22 202,46 MWh
Strefa II 4 997,91 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii
elektrycznej na poziomie (+/-10%).
4. Prawo opcji – Gmina Barcin
1) Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości punktów (maksymalnie o 6 PPE) w wyniku czego
nastąpić może zwiększenie ilości pobranej energii elektrycznej maksymalnie o 51,87 MWh. Prawo opcji może
mieć zastosowanie zarówno do pojedynczych obiektów, jak i do wszystkich 6 obiektów. Zamawiający planuje
przeprowadzenie w obiektach inwestycji polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych, a w konsekwencji
uzyskanie statusu PROSUMENTA. Prawo opcji będzie miało zastosowanie, w sytuacji gdy zamawiający nie
zamontuje i nie podłączy instalacji fotowoltaicznych w danym obiekcie.
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
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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 okres dostaw w ramach opcji – 01.01.2023r. - 31.03.2023r.
4) Warunki realizacji prawa opcji opisane zostały w Załączniku nr 8a do SWZ (projektowane postanowienia
umowy sprzedaży energii elektrycznej – dla Gminy Barcin).
5) Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w
Załączniku nr 1d do SWZ.
6) Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem zamawiającego.
5. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., z zastrzeżeniem, że dostawy
dla Gminy Osielsko rozpoczną się od 01.07.2023r. Szczegóły dotyczące terminów dostaw w odniesieniu do
poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a do SWZ kolumna „Okres dostaw”.
6. 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).
7. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie – w przypadku składania oferty na:
1) Część 1 zamówienia: 1.000.000,00 zł
2) Część 2 zamówienia: 1.000.000,00 zł
3) Część 3 zamówienia: 700.000,00 zł
4) Część 1 i Część 2 zamówienia: 2.000.000,00 zł
5) Część 1 i Część 3 zamówienia: 1.700.000,00 zł
6) Część 2 i Część 3 zamówienia: 1.700.000,00 zł
7) W przypadku składania oferty na trzy części zamówienia: 2.700.000,00 zł
Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale XV 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: 31/12/2023
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 – Gmina Barcin
1) Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości punktów (maksymalnie o 6 PPE) w wyniku czego
nastąpić może zwiększenie ilości pobranej energii elektrycznej maksymalnie o 51,87 MWh. Prawo opcji może
mieć zastosowanie zarówno do pojedynczych obiektów, jak i do wszystkich 6 obiektów. Zamawiający planuje
przeprowadzenie w obiektach inwestycji polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych, a w konsekwencji
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uzyskanie statusu PROSUMENTA. Prawo opcji będzie miało zastosowanie, w sytuacji gdy zamawiający nie
zamontuje i nie podłączy instalacji fotowoltaicznych w danym obiekcie.
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 okres dostaw w ramach opcji – 01.01.2023r. - 31.03.2023r.
4) Warunki realizacji prawa opcji opisane zostały w Załączniku nr 8a do SWZ (projektowane postanowienia
umowy sprzedaży energii elektrycznej – dla Gminy Barcin).
5) Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w
Załączniku nr 1d do SWZ.
6) Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem zamawiającego.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Dla Części 1 zawarte zostaną 22 umowy.
2. Dostawa energii elektrycznej realizowana będzie w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., z
zastrzeżeniem, że dostawy dla zamawiających wskazanych poniżej:
- Gmina Osielsko od 01.07.2023r.(dot. część 1 oraz część 3 zamówienia)
- Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr Emila Warmińskiego - SPZOZ od 26.01.2023r.(dot. część 2
zamówienia).

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: PL613 Bydgosko-toruński

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 41 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 31 684,03 MWh, z tego:
Strefa I 12 851,15 MWh
Strefa II 5 067,84 MWh
Strefa III 13 765,04 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r., z zastrzeżeniem, że dostawy
dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr Emila Warmińskiego - SPZOZ rozpoczną się z
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dniem 26.01.2023r. Szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do
poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b do SWZ kolumna „Okres dostaw”.
5. Układy pomiarowe są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.
6. 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).
7. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie – w przypadku składania oferty na:
1) Część 1 zamówienia: 1.000.000,00 zł
2) Część 2 zamówienia: 1.000.000,00 zł
3) Część 3 zamówienia: 700.000,00 zł
4) Część 1 i Część 2 zamówienia: 2.000.000,00 zł
5) Część 1 i Część 3 zamówienia: 1.700.000,00 zł
6) Część 2 i Część 3 zamówienia: 1.700.000,00 zł
7) W przypadku składania oferty na trzy części zamówienia: 2.700.000,00 zł
Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale XV 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: 31/12/2023
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
1. Dla Części 2 zawartych zostanie 13 umów.
2. Dostawa energii elektrycznej realizowana będzie w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., z
zastrzeżeniem, że dostawy dla zamawiających wskazanych poniżej:
- Gmina Osielsko od 01.07.2023r.(dot. część 1 oraz część 3 zamówienia)
- Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr Emila Warmińskiego - SPZOZ od 26.01.2023r.(dot. część 2
zamówienia)

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: PL613 Bydgosko-toruński
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II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1 560 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1c do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 18 538,68 MWh, z tego:
Strefa I 18 167,59 MWh
Strefa II 371,09 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 dostawy
dla Gminy Osielsko rozpoczną się od 01.07.2023r. Szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i
zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1c 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).
6. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie – w przypadku składania oferty na:
1) Część 1 zamówienia: 1.000.000,00 zł
2) Część 2 zamówienia: 1.000.000,00 zł
3) Część 3 zamówienia: 700.000,00 zł
4) Część 1 i Część 2 zamówienia: 2.000.000,00 zł
5) Część 1 i Część 3 zamówienia: 1.700.000,00 zł
6) Część 2 i Część 3 zamówienia: 1.700.000,00 zł
7) W przypadku składania oferty na trzy części zamówienia: 2.700.000,00 zł
Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w rozdziale XV 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: 31/12/2023
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
1. Dla Części 3 zawartych zostanie 11 umów.
2. Dostawa energii elektrycznej realizowana będzie w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., z
zastrzeżeniem, że dostawy dla zamawiających wskazanych poniżej:
- Gmina Osielsko od 01.07.2023r.(dot. część 1 oraz część 3 zamówienia)
- Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr Emila Warmińskiego - SPZOZ od 26.01.2023r.(dot. część 2
zamówienia)
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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 - dotyczy Część 1 / Część 2 / Część 3 zamówienia - 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.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień
do prowadzenia działalności gospodarczej zamawiający żąda (dotyczy Część 1 / Część 2/ Część 3 zamówienia)
złożenia ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.

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 32.000.000,00 zł
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
kwocie nie mniejszej niż 35.000.000,00 zł
3) W przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
kwocie nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł
4) W przypadku składania oferty na dwie części (część 1 i część 2): posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w kwocie nie mniejszej niż 67.000.000,00 zł
5) W przypadku składania oferty na dwie części (część 1 i 3): posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
w kwocie nie mniejszej niż 52.000.000,00 zł
6) W przypadku składania oferty na dwie części (część 2 i 3): posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
w kwocie nie mniejszej niż 55.000.000,00 zł
7) W przypadku składania oferty na trzy części: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie
mniejszej niż 87.000.000,00 zł
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
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kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem w wysokości nie
mniejszej niż:
a) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia 32.000.000,00 zł
b) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia 35.000.000,00 zł
c) w przypadku składania oferty na część 3 zamówienia 20.000.000,00 zł
d) w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia (część 1 i część 2) 67.000.000,00 zł
e) w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia (część 1 i część 3) 52.000.000,00 zł
f) w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia (część 2 i część 3) 55.000.000,00 zł
g) w przypadku składania oferty na trzy części zamówienia 87.000.000,00 zł
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, 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 10.000 MWh (dziesięć tysięcy)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 1.000 PPE (jeden tysiąc)
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia:
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 10.000 MWh (dziesięć tysięcy)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 10 PPE (dziesięć)
3) W przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia:
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)
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)
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 20.000 MWh (dwadzieścia 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 30.000 MWh (trzydzieści 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.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej zamawiający żąda złożenia 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 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, 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
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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. Projektowane zapisy umowy zawarte zostały w Załączniku nr 8/ 8a do SWZ.
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 17 istotnych postanowień
umowy (Załącznik nr 8/ 8a 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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/09/2022
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: 29/11/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu 01.09.2022r. 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. Nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 uPzp.
2. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z art. 139 ust. 1 uPzp.
3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w:
1) art.108 ust.1 pkt 1 lit. a, b, c, d, e, f, g, h uPzp, art.108 ust.1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 uPzp, art. 108 ust. 2 uPzp;
2) art.109 ust.1 pkt 1, 4 uPzp,
3) art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
4) zakazuje się udzielania zamówień publicznych w związku z dyspozycją art. 5k ust. 1 Rozporządzenia
(UE) 833/2014 zmienionego Rozporządzeniem (UE ) 2022/576 dot. środków ograniczających w związku z
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
- podmiotowe środki dowodowe szczegółowo opisane zostały w rozdziale VII swz.
4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem PRM 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. 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.
5.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.
6. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
7.W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania https://
platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz wykonawca może również komunikować się z zamawiającym za pomocą
poczty elektronicznej, na adres wzp@um.bydgoszcz.pl z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz
oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
8.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są
przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
9.Dokumenty w wersji elektronicznej wykonawca sporządza w jednym z formatów zgodnie z Załącznikiem nr 2
do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (t.j.
Dz.U. 2017, poz. 2247)
1) rekomendowane formaty: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg),
2) limit objętości plików, spakowanych folderów (dla całej oferty) - 10 plików lub spakowanych folderów o
wielkości 150 MB. W przypadku większych plików rekomendowane wykorzystanie zip, 7Z,
3) dokumenty złożone w formatach rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages zostaną uznane za złożone nieskutecznie,
4) zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
10. RODO (obowiązek informacyjny i ograniczenia stosowania): rozdział XXI swz.
VI.4)

Procedury odwoławcze
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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:
1. 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.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15
Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
2) 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
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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:
01/08/2022
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