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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Elbląg
Krajowy numer identyfikacyjny: 5783105254
Adres pocztowy: Browarna 85
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Waśniewski
E-mail: artur.wasniewski@gminaelblag.pl 
Tel.:  +48 552341884
Faks:  +48 552340871
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gminaelblag.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/ug_elblag

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Elbląski
Krajowy numer identyfikacyjny: 5783055579
Adres pocztowy: Saperów 14A
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Waśniewski
E-mail: artur.wasniewski@gminaelblag.pl 
Tel.:  +48 552341884
Faks:  +48 552340871
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.powiat.elblag.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/ug_elblag

I.1) Nazwa i adresy

mailto:artur.wasniewski@gminaelblag.pl
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Oficjalna nazwa: Gronowo Elbląskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5782982929
Adres pocztowy: Łączności 3
Miejscowość: Gronowo Elbląskie
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-335
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Waśniewski
E-mail: artur.wasniewski@gminaelblag.pl 
Tel.:  +48 552341884
Faks:  +48 552340871
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/ug_elblag

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Markusy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5783106288
Adres pocztowy: Markusy 82
Miejscowość: Markusy
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-325
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Waśniewski
E-mail: artur.wasniewski@gminaelblag.pl 
Tel.:  +48 552341884
Faks:  +48 552340871
Adresy internetowe:
Główny adres: https://markusy.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/ug_elblag

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pasłęk
Krajowy numer identyfikacyjny: 5783052813
Adres pocztowy: Pl. Świętego Wojciecha 5
Miejscowość: Pasłęk
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 14-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Waśniewski
E-mail: artur.wasniewski@gminaelblag.pl 
Tel.:  +48 552341884
Faks:  +48 552340871
Adresy internetowe:
Główny adres: https://paslek.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/ug_elblag

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Wodno- Kanalizacyjnych w Pasłęku Jednostka Operatorska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5782746620
Adres pocztowy: Wojska Polskiego 35C
Miejscowość: Pasłęk
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 14-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Waśniewski
E-mail: artur.wasniewski@gminaelblag.pl 
Tel.:  +48 552341884
Faks:  +48 552340871
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.puwk.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/ug_elblag

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pieniężno
Krajowy numer identyfikacyjny: 5821562196
Adres pocztowy: Generalska 8
Miejscowość: Pieniężno
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 14-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Waśniewski
E-mail: artur.wasniewski@gminaelblag.pl 
Tel.:  +48 552341884
Faks:  +48 552340871
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pieniezno.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/ug_elblag

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pieniężnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5820002845
Adres pocztowy: Lidzbarska 10
Miejscowość: Pieniężno
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 14-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Waśniewski
E-mail: artur.wasniewski@gminaelblag.pl 
Tel.:  +48 552341884
Faks:  +48 552340871
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pieniezno.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/ug_elblag

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Wilczęta
Krajowy numer identyfikacyjny: 5821601447
Adres pocztowy: Wilczęta 84
Miejscowość: Wilczęta
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 14-405
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Waśniewski
E-mail: artur.wasniewski@gminaelblag.pl 
Tel.:  +48 552341884
Faks:  +48 552340871
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wilczeta.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/ug_elblag

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

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:
Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
Numer referencyjny: ZP. 271.09.2022

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 dnia 01.01.2023r. do 31.12.2023r.do 
352 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/-10%) zamówienie podstawowe - 3 403,23 
MWh, z tego:
Strefa I 2 038,00 MWh
Strefa II 1 214,83 MWh
Strefa III 150,40 MWh
szacunkowe zużycie energii elektrycznej z uwzględnieniem opcji - 3 432,02 MWh, z tego:
Strefa I 2 048,07 MWh
Strefa II 1 233,55 MWh
Strefa III 150,40 MWh
2. 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.
3. Stosowane okresy rozliczeniowe: Grupa taryfowa C2x – 1 m-c, Grupa taryfowa C1x, G, R – 2 m-ce.

mailto:artur.wasniewski@gminaelblag.pl
https://wilczeta.pl/
https://platformazakupowa.pl/ug_elblag
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 603 549.22 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
powiat elbląski, powiat braniewski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zamawiający opisani w Rozdziale I SWZ przeprowadzają wspólnie postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego (art. 38 Pzp). Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania oraz wyboru 
najkorzystniejszej oferty jest Gmina Elbląg.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
do 352 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/-10%) zamówienie podstawowe -
3 403,23 MWh, z tego:
Strefa I 2 038,00 MWh
Strefa II 1 214,83 MWh
Strefa III 150,40 MWh
szacunkowe zużycie energii elektrycznej z uwzględnieniem opcji -
3 432,02 MWh, z tego:
Strefa I 2 048,07 MWh
Strefa II 1 233,55 MWh
Strefa III 150,40 MWh
3. Zamawiający – Gmina Wilczęta - przewiduje prawo opcji. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem 
zamawiającego. Maksymalna ilość energii elektrycznej zakupionej w ramach opcji to 28,79 MWh.
4. Zamawiający Powiat Elbląski posiada status Wytwórcy. Zamawiający (w odniesieniu do 1 PPE) od listopada 
2021r. posiada instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 27 kWp.
5. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Zał. 
nr 1 do SWZ Wykaz punktów poboru.
6. Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym 
i zamawiającego (odbiorców) umów właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do 
reprezentowania zamawiającego (odbiorców) przed OSD - proces zmiany sprzedawcy.
7. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, 
słoneczna i jądrowa 09310000-5 – Elektryczność.
8. 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 Pe 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 2019r. ze zm. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
9. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z art. 139 ust. 1 Pzp, tj. możliwość dokonania, w pierwszej 
kolejności, badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta 
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została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu.
10. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie 9 umów.
11.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonawca wniesie 9 
zabezpieczeń należytego wykonania umowy odrębnie dla każdej zawieranej z zamawiającymi umowy.
12.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 100.000,00 zł.
13.W odniesieniu do wszystkich PPE zamawiający (odbiorcy) posiadają status odbiorcy, wobec czego 
przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art.4j ust.1 ustawy prawo 
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający – Gmina Wilczęta - przewiduje prawo opcji.
1.Prawem opcji objęta będzie dostawa energii elektrycznej po dniu 31.01.2023r. do 1 obiektu Gminy Wilczęta.
2.W ramach opcji zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia okresu dostaw energii elektrycznej 
maksymalnie o 11 miesięcy, tj. do 31.12.2023r. Maksymalna ilość energii elektrycznej zakupionej w ramach 
opcji to 28,79 MWh.
3. W ramach zamówienia podstawowego dostawa odbywać się będzie do dnia 31.01.2023r. Warunki realizacji 
prawa opcji opisane zostały w Załączniku nr 8a do SWZ (projektowane postanowienia umowy sprzedaży energii 
elektrycznej - Gmina Wilczęta).
4.Zamawiający Gmina Wilczęta planuje przeprowadzenie inwestycji polegającej na montażu instalacji 
fotowoltaicznej na budynku. Prawo opcji będzie miało zastosowanie w sytuacji, gdy zamawiający do dnia 30 
grudnia 2022r. nie zamontuje i nie podłączy instalacji fotowoltaicznej.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej, adres profilu 
nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_elblag w zakładce dedykowanej postępowaniu, tj. Elbląska Grupa 
Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

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: 2022/S 104-291130

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_elblag
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291130-2022:TEXT:PL:HTML
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
06/09/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ENERGA OBRÓT S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9570968370
Adres pocztowy: Aleja Grunwaldzka 472
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.energa.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 335 165.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 603 549.22 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Całkowita wartość zamówienia netto z uwzględnieniem opcji: 4642493.45 PLN

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowo Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
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
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

https://www.energa.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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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
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2022
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