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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481661-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kępno: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2021/S 186-481661

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Powiat Kępiński, Starostwo Powiatowe w Kępnie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6192019753
Adres pocztowy: Kościuszki 5
Miejscowość: Kępno
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bedlno
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7752406180
Adres pocztowy: Bedlno 24
Miejscowość: Bedlno
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 99-311
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Biała Rawska
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 8351543747
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 57
Miejscowość: Biała Rawska
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 96-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bojanowo
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6991865826
Adres pocztowy: ul. Rynek 12
Miejscowość: Bojanowo
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 63-940
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 5941248545
Adres pocztowy: ul. Niedziałkowskiego 4A
Miejscowość: Choszczno
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 73-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Góra Sw. Małgorzaty
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7752405513
Adres pocztowy: Góra Św. Małgorzaty 44
Miejscowość: Góra Sw. Małgorzaty
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 99-122
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6191884029
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 9
Miejscowość: Kępno
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6191827089
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 7
Miejscowość: Kępno
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Krośniewice
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7752407009
Adres pocztowy: ul. Poznańska 5
Miejscowość: Krośniewice
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 99-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krzemieniewo
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6972152640
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 34
Miejscowość: Krzemieniewo
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łanięta
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7752406116
Adres pocztowy: Łanięta 16
Miejscowość: Łanięta
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 99-306
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Zespól Szkół Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Marszewie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6171796776
Adres pocztowy: Marszew 22
Miejscowość: Pleszew
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ogrodzieniec
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6492275822
Adres pocztowy: ul. Plac Wolności 25
Miejscowość: Ogrodzieniec
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-440
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 8811491898
Adres pocztowy: ul. Aleja Wolnosci 4
Miejscowość: Ostrzeszów
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Piątek
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7752406091
Adres pocztowy: ul. Rynek 16
Miejscowość: Piątek
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 19-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Pleszew
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6080074221
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Pleszew
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pniewy
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7872083727
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 37
Miejscowość: Pniewy
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-045
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszzkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy

24/09/2021 S186
https://ted.europa.eu/TED

6 / 19

mailto:gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
http://www.powiatkepno.pl
mailto:gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
http://www.powiatkepno.pl
mailto:gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl
http://www.powiatkepno.pl


Dz.U./S S186
24/09/2021
481661-2021-PL

7 / 19

Oficjalna nazwa: Gmina Rzepin
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 5980005597
Adres pocztowy: ul. Plac Ratuszowy 1
Miejscowość: Rzepin
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 69-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sośnie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6222564456
Adres pocztowy: ul. Wielkopolska 47
Miejscowość: Sośnie
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-435
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Świnice Warckie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7752407015
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Świnice Warckie
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 99-140
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Władysławów
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6681857643
Adres pocztowy: ul. Rynek 43
Miejscowość: Władysławów
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-710
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gnina Żychlin
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7752406961
Adres pocztowy: ul. Barlickiego 15
Miejscowość: Żychlin
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 99-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Miszkinis
E-mail: gabriela.miszkinis@powiatkepno.pl 
Tel.:  +48 627828900
Faks:  +48 627828901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkepno.pl

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

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/505659
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/transakcja/505659

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:
Kępińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
Numer referencyjny: AB.272.9.2021

II.1.2) Główny kod CPV
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09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 
do 1 762 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10%)
16 478,56 MWh (zamówienie podstawowe wraz z opcją) , z tego:1) Do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, 
G, R (Część 1 zamówienia) – 8 045,69 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SWZ 2) 
Do lokali i obiektów – grupa taryfowa B (Część 2 zamówienia) – 2 542,01 MWh – szczegółowy wykaz PPE 
stanowi Załącznik 1b do SWZ3) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część 3 zamówienia) – 5 898,24 MWh 
(zamówienie podstawowe wraz z opcją) – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1c SWZ
3. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawem opcji objęta będzie dostawa energii elektrycznej dla Gminy 
Rzepin (dla część 3 zamówienia), w ramach której zamawiający zastrzega możliwość wyłączenia z umowy 47 
PPE o łącznym wolumenie 599,29 MWh.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Kępiński , Gminy : Bedlno, Biała Rawska,Bojanowo, Góra Sw. Małgorzaty, Krośniewice, Piątek, Pleszew, 
Pniewy, Rzepin,Sośnie, Świnice Warckie, Władysławów , PINB w Kępnie, SPZOZ w Kępnie,itp.

II.2.4) Opis zamówienia:
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III.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 1 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i 
obiektów – grupy taryfowe C, G, R
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 694 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 8 038,31 MWh, z tego:
Strefa I 4 763,72 MWh
Strefa II 2 221,19 MWh
Strefa III 1 053,40 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r., z zastrzeżeniem że szczegóły 
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru 
opisano w Załączniku nr 1a do SWZ kolumna „Okres dostaw”.
5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze 
skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek 
wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: 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
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:1) W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia: 
110.000,00 zł

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
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Biała Rawska, Gmina Bojanowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, 
Gmina Krzemieniewo, Gmina Żychlin.
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II.2.4) Opis zamówienia:
. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i 
obiektów – grupa taryfowa B
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 9 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 2 542,01 MWh, z tego:
Strefa I 1 006,09 MWh
Strefa II 650,59 MWh
Strefa III 885,33 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r., z zastrzeżeniem że szczegóły 
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru 
opisano w Załączniku nr 1b do SWZ kolumna „Okres dostaw”.
5. 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).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: 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
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia: 
35.000,00 zł (słownie złotych:
trzydzieści pięć tysięcy 00/100)

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
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina: Bedlno, Biała Rawska, Bojanowo, Góra Św. Małgorzaty, Krośniewice, Krzemieniewo, Łanięta, 
Ogrodzieniec, Piątek, Miasto i Gmina Pleszew , Pniewy, Gmina Rzepin ,Władysławów, Żychlin

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 3 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb 
oświetlenia drogowego
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1 059 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1c do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w (zamówienie podstawowe) okresie obowiązywania umowy 5 
298,95 MWh, z tego:
Strefa I 3 288,20 MWh
Strefa II 2 010,75 MWh
Zamówienie uwzględniające opcję:
Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 5 898,24 MWh
(z uwzględnieniem opcji), z tego:
Strefa I 3 581,32 MWh
Strefa II 2 316,92 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r., z zastrzeżeniem że szczegóły 
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru 
opisano w Załączniku nr 1c do SWZ kolumna „Okres dostaw

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
5. Prawo opcji
Gmina Rzepin zastrzega zastosowanie prawa opcji, polegające na wyłączeniu z umowy 47 PPE o łącznym 
szacowanym wolumenie 599,29 MWh – szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1d do SWZ. Obecnie dostawy 
energii elektrycznej do wskazanych punktów poboru realizowane są przez Enea Oświetlenie sp. z o.o. z 
siedzibą Szczecinie w ramach umowy na Pełną Usługę Oświetleniową. Przedmiotowa umowa wygaśnie z 
dniem 31.12.2021r. Zamawiający w odniesieniu do tych PPE nie ma zawartych umów dystrybucyjnych i nie 
posiada statusu odbiorcy energii elektrycznej. Zawarcie umów dystrybucyjnych przez zamawiającego w terminie 
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umożliwiającym przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy uzależnione jest od porozumienia z obecnym 
sprzedawcą. W przypadku nie zawarcia przez zamawiającego umów dystrybucyjnych do dnia
01 grudnia 2021r., zamawiający skorzysta z prawa opcji poprzez złożenie wykonawcy Oświadczenia o 
wyłączeniu z umowy wskazanych w Załączniku nr 1d punktów poboru. Oświadczenie złożone zostanie 
wykonawcy na piśmie, bądź w formie elektronicznej na wskazany 2terminie Oświadczenia o skorzystaniu 
z prawa opcji jest równoznaczne z realizowaniem przez wykonawcę dostaw energii do przedmiotowych 
PPE. Z uwagi na możliwe wyłączenie 47 punktów poboru z umowy, wykonawca dokona ich zgłoszenia po 
upływie terminu na złożenie Oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji lub w terminie wcześniejszym, jeżeli 
zamawiający poinformuje wykonawcę (na piśmie bądź w formie elektronicznej na wskazany przez wykonawcę 
adres e-mail) o zawarciu umów dystrybucyjnych.
Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem zamawiającego.
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).

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:3) W przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia: 
82.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące 00/100)

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:
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – Dotyczy Część 1 / Część 2 / Część 3 zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w 
zakresie:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. 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.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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3. 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 3.000.000,00 zł
(trzy miliony)
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 950.000,00 zł
(dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy)
3) W przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 2.100.000,00 zł
(dwa miliony sto tysięcy)
4) W przypadku składania oferty na dwie części (część 1 i część 2):
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 3.950.000,00 zł
(trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy)
5) W przypadku składania oferty na dwie części (część 1 i 3):
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 5.100.000,00 zł
(pięć milionów sto tysięcy)
6) W przypadku składania oferty na dwie części (część 2 i 3):
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 3.050.000,00 zł
(trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy)
7) W przypadku składania oferty na trzy części:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 6.050.000,00 zł
(sześć milionów pięćdziesiąt tysięcy).
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.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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4. 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 5. 000 MWh
(pięć tysięcy)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 500 PPE (pięćset)
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia:
dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1.500 MWh
(jeden tysiąc pięćset)
3) W przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia:
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 4.000 MWh
(cztery tysiące)
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 6.500 MWh
(sześć tysięcy pięćset)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 500 PPE (pięćset)
5) W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia (część 1 i część 3):
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 9.000 MWh
(dziewięć tysięcy)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 1.500 PPE (jeden tysiąc pięćset)
6) W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia (część 2 i część 3):
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 5.500 MWh
(pięć tysięcy pięćset)
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 10.500 MWh
(dziesięć tysięcy pięćset)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 1.500 PPE (jeden tysiąc pięćset)
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.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie Część 
1 zamówienia - 27 umów ,Część 2 zamówienia – 5 umów,Część 3 zamówienia – 14 umów,2. Projektowane 
zapisy umowy zawarte zostały w Złączniku nr 8 i 8a do SWZ.
3. W przypadku podpisywania umów przez Pełnomocnika wykonawcy, Pełnomocnik zobowiązany będzie 
do złożenia dokumentu (Pełnomocnictwa), potwierdzającego umocowanie do tej czynności, o ile złożone w 
postępowaniu Pełnomocnictwo nie obejmowało tej czynności prawnej.
4. Wykonawcy, o których mowa w art.58 ust.1 Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Ceny jednostkowe brutto za 1 MWh pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne, z 
zastrzeżeniem zapisów Projektowanych postanowień umowy.
6. Zamawiający przewidział możliwość zmiany ilości PPE wynikającej z włączenia do umowy nowych PPE w 
związku z np. przejęciem punktów od innych podmiotów, wybudowaniem nowych lub np. wyłączenia obiektu z 
eksploatacji, zmiany

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/10/2021
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: 24/12/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/505659
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby upoważnione do otwarcia zgodnie z Zarządzeniem Starosty Kępińskiego

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
sierpień 2022 roku

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ W CELU 
WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 
WYKLUCZENIA
1. Do oferty (dotyczy zarówno oferty na Część 1 / Część 2 / Część 3) wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (art. 125 ust 1 Pzp), że nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa w formie (art. 125 ust.2 Pzp) 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia 
Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający informuje, iż instrukcja wypełnienia ESPD oraz edytowalna wersja formularza ESPD dostępna 
jest pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/
jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
3. W przypadku, gdy zamawiający będzie wypełniać oświadczenie za pomocą serwisu dostępnego pod 
adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ należy postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór 
elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
1) w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie 
polega) wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych 
podwykonawców), natomiast wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych 
podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części 
III;
2) w Części IV zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji 
(sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.
4. W przypadku wykorzystania przygotowanego przez zamawiającego oświadczenia JEDZ w wersji 
edytowalnej (Załącznik nr 3 do SWZ), wykonawca zobowiązany jest uzupełnić obszary, które nie zostały przez 
zamawiającego przekreślone. W Części IV zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego 
wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez konieczności wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D.
5. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca 
załącza do Oferty JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby.
6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych.
7. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu (składane na 
wezwanie zamawiającego). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków 
dowodowych (dotyczy Część 1 / Część 2 /Część 3 zamówienia):
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp
art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
karnego
sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 275), z innym

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza ul.Postępu 17a
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://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 
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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 Zamówien Publicznych ul.Postępu 17a
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2021
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