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1. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ): 
http://bip.brodnica.pl oraz www.platformazakupowa.pl. Zamawiający jednocześnie informuje, że przekazał ogłoszenie o 
zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.07.2020r.  

        2. Opis przedmiotu zamówienia.  
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r.  do 1 100 

punktów poboru (PPE)  o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10%) 17 785,07 MWh, z tego: 
1) Do lokali i obiektów / grupa taryfowa B/ - Część 1 zamówienia – 6 933,00 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi 

Załącznik 1a do SIWZ, 
2) Do lokali i obiektów /grupa taryfowa C, G, R/ Część 2 zamówienia – 9 688,90 MWh – szczegółowy wykaz PPE 

stanowi Załącznik 1b do SIWZ. 
3) Dla potrzeb oświetlenia drogowego - Część 3 zamówienia – 1 163,17 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi 

Załącznik 1c do SIWZ. 
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 pobranej energii nie 
pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie 
pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie. 

2.2. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych. 
Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w 
obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 503 ze 
zm.); 

2.3. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
09310000-5 - Elektryczność. 

2.4. Stosowane okresy rozliczeniowe: 
Grupa taryfowa B, C2x – 1 m-c 
Grupa taryfowa C1x, G, R – 2 m-ce 

Układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy. 
2.5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy zamawiającymi (odbiorcami 

energii elektrycznej - dalej „Odbiorcami”) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).  
2.6. Operator systemu dystrybucyjnego – zgodnie z opisem w Załączniku nr 1a / 1b / 1c do SIWZ kolumna „Operator Systemu 

Dystrybucyjnego”. 
2.7. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu  

własnym i zamawiających (odbiorców) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, przy czym wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane (po zawarciu 
umowy sprzedaży energii elektrycznej) przez zamawiającego lub jego Pełnomocnika dane do zmiany sprzedawcy.  

2.8. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) 
terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących 
umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych: 
1) W przypadku obowiązywania umów kompleksowych lub bezterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej, 

zamawiający (odbiorcy) złożą (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) stosowne oświadczenia o 
rozwiązaniu umów ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (zgodnie z opisem w 1a/ 
1b/ 1c do SIWZ kolumna „Okres dostaw”). 

2) W przypadku posiadania terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania upływa z dniem poprzedzającym 
planowaną datę rozpoczęcia dostaw (zgodnie z opisem w Załączniku nr 1a/ 1b /1c do SIWZ kolumna „Okres 
dostaw”). 

2.9. W Załączniku nr 1a/ 1b/ 1c w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano w odniesieniu, do których PPE zmiana 
sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy, a w odniesieniu do których po raz kolejny. 



1)   W przypadku punktów poboru, w których nastąpił już rozdział umów na sprzedażową i dystrybucyjną (kolejna zmiana 
sprzedawcy), zamawiający (odbiorcy) posiadają umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieoznaczony. 

2)  W przypadku punktów poboru, dla których zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy (a obecnie obowiązują umowy 
kompleksowe), wykonawca będzie zobowiązany do złożenia w imieniu zamawiającego wymaganego przez OSD 
oświadczenia skutkującego zawarciem umowy dystrybucji na czas nieoznaczony lub zawarcia umowy dystrybucji, na 
co wykonawcy udzielone zostanie Pełnomocnictwo. 

2.10. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy nastąpią zmiany w zakresie Nabywcy / Odbiorcy wymagające zawarcia nowej 
umowy dystrybucyjnej, wykonawca zobowiązany będzie do złożenia OSD oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów o 
świadczenie usług dystrybucji lub zawarcia w imieniu odbiorcy umowy dystrybucji, na co zamawiający udzieli stosownego 
Pełnomocnictwa. 

2.11. W Załączniku nr 1a/1b/1c do SIWZ w kolumnie „Odbiorca (adres do przesyłania faktur)” wskazano adresy, na jakie należy 
przesyłać faktury. Dane dotyczące wystawiania i dostarczania faktur zawarte zostaną w Umowie na dostawy energii 
elektrycznej/załączniku do Umowy. 

2.12. Zamówienie udzielone zostanie w trzech częściach: 
Część 1 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów /grupa taryfowa B/ – szczegółowy wykaz PPE 
stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ 
Część 2 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów /grupa taryfowa C, G, R/ – szczegółowy wykaz 
PPE stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ 
Część 3 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – szczegółowy wykaz PPE 
stanowi Załącznik nr 1c do SIWZ 

2.13.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w rozdziale III.1., III.2. oraz III.3. SIWZ. 
 

3. Przewidywany termin wykonania całości zamówienia:  
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z zastrzeżeniem, że Szczegóły 
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w 
Załączniku nr 1a/1b /1c  do SIWZ kolumna „Okres dostaw”, z zastrzeżeniem zapisu Rozdziału III.2 pkt 4 i 5. 
Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminach wskazanych w Załączniku nr 1a/1b/1c jest skuteczne przeprowadzenie procedury 
zmiany sprzedawcy. 

 
4. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia: 

4.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) Nie podlegają wykluczeniu, 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego. 

4.2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – część 1 zamówienia  
 
O udzielenie Części 1 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów /grupa taryfowa B/ mogą ubiegać 
się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo 
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.755  ze zm.).  
 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie: 
a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (dwa miliony 00/100 złotych). 
oraz  
b) (w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem składania ofert) środków finansowych lub 
zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (jeden milion 00/100 złotych).  

 
3) Zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 5 000 MWh (pięć tysięcy) 
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane). 
W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu składania 
ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie 
zrealizowana. 
 

4.3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – część 2 zamówienia  
 
O udzielenie Części 2 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów /grupy taryfowe C, G, R/ mogą 
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo 
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.755  ze zm.).  
 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie: 
a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł (cztery miliony 00/100 złotych). 
oraz  
b) (w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem składania ofert) środków finansowych lub 
zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy 00/100 złotych).  

 



3) Zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 7 500 MWh (siedem tysięcy pięćset) 
oraz  
b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 750 (siedmiuset pięćdziesięciu) punktów poboru,  
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane). 
W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu składania 
ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie 
zrealizowana. 
 

4.4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – część 3 zamówienia   
 
O udzielenie Części 3 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne 
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz.755  ze zm.).  
 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie (w okresie nie wcześniejszym niż jeden 
miesiąc przed upływem składania ofert) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 150 
000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). 

 
3) Zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż z 800 MWh (osiemset)  
oraz  
b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 200 (dwustu) punktów poboru,  
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane). 
W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu składania 
ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie 
zrealizowana. 
 

4.5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – dotyczy sytuacji, gdy wykonawca ubiega się o udzielenie więcej niż 
jednej części zamówienia  
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne 
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz.755  ze zm.).  
 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
 
Oferta na część 1 i część 2  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie: 
a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6 000 000,00 zł (sześć milionów 00/100 złotych). 
oraz  
b) środków finansowych lub zdolności kredytowej (w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem 

składania ofert) w kwocie nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych).  
 

Oferta na część 1 i część 3  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie: 
a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (dwa miliony 00/100 złotych). 
oraz  
b) środków finansowych lub zdolności kredytowej (w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem 

składania ofert) w kwocie nie mniejszej niż 1 150 000,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).  
 

Oferta na część 2 i część 3  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie: 
a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł (cztery miliony 00/100 złotych). 
oraz  
c) środków finansowych lub zdolności kredytowej (w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem 

składania ofert) w kwocie nie mniejszej niż 1 650 000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt  tysięcy 00/100 
złotych).  
 

Oferta na trzy części zamówienia 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie: 
a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6 000 000,00 zł (sześć milionów 00/100 złotych). 



oraz  
d) środków finansowych lub zdolności kredytowej (w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem 

składania ofert) w kwocie nie mniejszej niż 2 650 000,00 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt  tysięcy 00/100 
złotych).  

 
3) Zdolności technicznej lub zawodowej 

Oferta na część 1 i część 2  
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż z 12 500 MWh (dwanaście tysięcy pięćset)  
oraz  
b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 750 (siedmiuset pięćdziesięciu) punktów poboru,  
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane). 

 
Oferta na część 1 i część 3  
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
b) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż z 5 800 MWh (pięć tysięcy osiemset) 
oraz  
c) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 200 ( dwustu) punktów poboru,  
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane). 

 
Oferta na część 2 i część 3  
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż z 8 300 MWh (osiem tysięcy trzysta)  
oraz  
b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 950 ( dziewięciuset pięćdziesięciu) punktów poboru,  
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane). 

 
Oferta na trzy części zamówienia  
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż z 13 300 MWh (trzynaście tysięcy trzysta)  
oraz  
b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 950 (dziewięciuset pięćdziesięciu) punktów poboru,  
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane). 
 

Wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz. 
W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w 
postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana. 
 
4.6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę: 

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia 
2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art.24  ust.1 ustawy Pzp 
3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art.24  ust.5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14  oraz 16-20 lub ust.5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy 
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, 
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 

 
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 
5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca złoży 

wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty. 
5.2. Wraz z Ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć, w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W części IV Kryteria kwalifikacji 
wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) bez obowiązku wypełnienia sekcji A, B, C, D. 

5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa 
także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów złoży zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców: 
1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego - do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania 



2) każdy z wykonawców oddzielnie musi złożyć JEDZ – oświadczenie, które ma potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

3) każdy z wykonawców oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję na obrót energią 
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, natomiast warunki udziału w zakresie Zdolności 
technicznej lub zawodowej lub Sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy mogą spełniać łącznie 

4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących 
wspólnie, 

5) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać przedłożenia  umowy regulującej współpracę wykonawców, 

6) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 
5.5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp. 

5.6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca, na wezwanie zamawiającego, złoży: 
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej wykonawca,  złoży: 
Ważną Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. 

2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej wykonawca złoży: 
Oferta na część 1 zamówienia: 
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 
zł (dwa miliony 00/100 złotych) 
oraz  
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej 
w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (jeden milion 00/100 złotych). 
 
Oferta na część 2 zamówienia: 
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 
zł (cztery miliony 00/100 złotych) 
oraz  
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej 
w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy 00/100 złotych). 
 
Oferta na część 3 zamówienia: 
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej 
w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). 
 
Oferta na część  1 i 2 zamówienia: 
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6 000 000,00 
zł (sześć milionów 00/100 złotych) 
oraz  
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej 
w wysokości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych). 
 
Oferta na część 1 i 3 zamówienia: 
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  
2.000 000,00 zł (dwa miliony 00/100 złotych) 
oraz  
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej 
w wysokości nie mniejszej niż 1 150 000,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). 
 
Oferta na część 2 i 3 zamówienia: 
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 
zł (cztery miliony 00/100 złotych) 
oraz  
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej 
w wysokości nie mniejszej niż 1 650 000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). 
 
Oferta na trzy części zamówienia: 
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6 000 000,00 
zł (sześć milionów 00/100 złotych) 



oraz  
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej 
w wysokości nie mniejszej niż 2 650 000,00 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

3) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub 
zawodowej wykonawca złoży: 
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w 
tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy dostawy te zostały 
wykonane należycie.  
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.  
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania 
ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie 
zrealizowana. 

 
5.7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca złoży następujące 

dokumenty: 
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp; 

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności; - wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 7 do SIWZ 

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania 
się o zamówienia publiczne; - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ 

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170); - wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 7 do SIWZ 

8) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ), a w przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu.  

Informacja: 
- Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ppkt 1-7 wykonawca składa na wezwanie zamawiającego. 
- Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 8 wykonawca przekazuje zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od 
dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert). 

 
      6. Informacja na temat wadium: 
6.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 

1) W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia: 58.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy 
00/100) 

2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia: 84.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące 
00/100) 

3) W przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia: 9.000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100) 
W przypadku ubiegania się o udzielenie więcej niż o jedną część zamówienia wadium należy wnieść na każdą z części 
oddzielnie. 

6.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert. 
6.3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 



1. Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na 
koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do 
oferty. 

2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym że poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 

3. Gwarancjach bankowych. 
4. Gwarancjach ubezpieczeniowych. 
5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
6.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer 37 9484 1150 2200 0031 9186 0016 z 

dopiskiem: Wadium - Dostawa energii elektrycznej część 1 lub część 2 lub część 3. 
Reszta wymagań dotyczących wadium jest opisana w rozdziale IX SIWZ. 
7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie. Kryterium: Cena – 100 %. Sposób oceny ofert i kryterium są opisane szczegółowo w 

rozdziale XIV SIWZ. 
8. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za  

pośrednictwem Platformy zakupowej z wykorzystaniem linku do tego postępowania znajdującego się na stronie 
zamawiającego 
https://bip.brodnica.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt3%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu10
%26value%255B1%255D%3D40,  postępowanie Brodnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie 
od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 

8.1. Ofertę należy złożyć do dnia 02.09.2020r. do godz. 10:00. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę 
ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że 
Oferta została złożona. 

8.2. W związku z tym, że zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię internetu, czy problemy techniczne powstałe u 
wykonawcy, zaleca się zaplanowanie złożenia Oferty z odpowiednim wyprzedzeniem. 

8.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2020r. o godz. 10:15. w pokoju 305. 
8.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

poszczególnych części zamówienia. 
8.5. Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny 

złożonych ofert, terminu dostawy. 
8.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji* i warunków płatności* zawartych w ofertach (*jeżeli dotyczą 

przedmiotowego zamówienia). 
8.7. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej”. Zgodnie z treścią art.24aa ustawy Pzp może w 

pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli 
wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy wykonawca, 
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

8.8. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w 
pkt 7 powyżej przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ). 

8.9. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8.10. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla wykonawców bezpłatne. 
9. Termin związania ofertą – 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
10. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
11. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
14. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. 
16. Informacje dotyczące zamówienia oraz informacje o oświadczeniach, dokumentach wymaganych od Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego można uzyskać od: w 
sprawach merytorycznych – Bogusław Jaczewski – Kierownik Referatu Administracyjnego – faks 056-49-82-626; w 
sprawach proceduralnych – Remigiusz Otremba – Stały sekretarz komisji przetargowej – faks 056-49-82-626.  

 

                                                                                                          Burmistrz 
 
 
                                                                                               Jarosław Radacz 

Opracowała: 
Monika Domżalska, Podinspektor w Referacie Administracyjnym 
 
Sprawdził: 
Bogusław Jaczewski, Kierownik Referatu Administracyjnego 
 
Sprawdził: 
Remigiusz Otremba, Stały sekretarz komisji przetargowych 
 
Ogłoszenie sporządzono w 2 egz.: 
1: a/a 
2: tablica ogłoszeń Zamawiającego 
 
Brodnica, dnia 28.07.2020r. 



 


