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Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Włocławek
Adres pocztowy: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, Włocławek
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Włocławek
Adres pocztowy: Urząd Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl
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Oficjalna nazwa: Gmina Baruchowo
Adres pocztowy: Urząd GminyBaruchowo 54, Baruchowo
Miejscowość: Baruchowo
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-821
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Baruchowo 54
Miejscowość: Baruchowo
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-821
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Boniewo
Adres pocztowy: Urząd GminyBoniewo, ul. Szkolna 28
Miejscowość: Boniewo
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-851
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl
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Oficjalna nazwa: Gmina Brześć Kujawski
Adres pocztowy: Urząd Miejski w Brześćiu Kujawskim, Pl. Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Brześć Kujawski
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-880
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Choceń
Adres pocztowy: Urząd Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12
Miejscowość: Choceń
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-850
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Fabianki
Adres pocztowy: Urząd Gminy Fabianki
Miejscowość: Fabianki
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-811
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl
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Oficjalna nazwa: Gmina Gmina Izbica Kujawska
Adres pocztowy: Urząd Gminy Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32
Miejscowość: Izbica Kujawska
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87--865
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kowal
Adres pocztowy: Urząd Gminy Kowal, ul. Piwna 33
Miejscowość: Kowal
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-820
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Kowal
Adres pocztowy: Urząd Miasta w Kowalu, ul. Piwna 24
Miejscowość: Kowal
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-820
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl
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Oficjalna nazwa: Gmina Lubanie
Adres pocztowy: Urząd GminyLubanie
Miejscowość: Lubanie
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-732
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lubawa
Adres pocztowy: Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73
Miejscowość: Lubawa
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 14-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. Łążyn 22
Miejscowość: Lubawa
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 14-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl
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Oficjalna nazwa: Gmina Lubień Kujawski
Adres pocztowy: Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29
Miejscowość: Lubień Kujawski
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-840
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lubraniec
Adres pocztowy: Urząd Miejski w Lubrańcu, ul. Brzeska 49
Miejscowość: Lubraniec
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-890
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łęczyca
Adres pocztowy: Urząd Miasta w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14
Miejscowość: Łęczyca
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 99-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl
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Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki KomunalnejSp. z o.o. , ul. Działyńskich 8a
Miejscowość: Nowe Miasto Lubawskie
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 13-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Stara Biała
Adres pocztowy: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, Biała
Miejscowość: Biała
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-411
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Suraż
Adres pocztowy: Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 listopada 16
Miejscowość: Suraż
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 18-105
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl
Tel.: +48 542305334
Faks: +48 542305353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.gmina.wloclawek.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/pn/ug_wloclawek
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Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
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:
Włocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2024r.
Numer referencyjny: RBRiGK.271.2.21.2022

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. 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 (część 1 i część 2 zamówienia) jest Gmina Włocławek. Zamówienia udzielą (podpiszą
umowy na dostawę energii elektrycznej) zamawiający opisani w Rozdziale XVIII.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2023r. do 30.06.2024r.
do 1 317 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/-10%) 21 824,97 MWh, z tego:
1) Do lokali i obiektów (Część 1 zamówienia) – 18 662,46 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik
1a do SWZ
2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część 2 zamówienia) – 3 162,51 MWh – szczegółowy wykaz PPE
stanowi Załącznik 1b SWZ.
3. Standardy jakościowe. Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych - dalej SWZ.

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
09310000 Elektryczność

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy Powiatu Włocławskiego, Gmina Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Stara Biała, Gmina Suraż

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1 038 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy – 18 662,46 MWh, z tego:
Strefa I 10 918,63 MWh
Strefa II 6 818,91 MWh
Strefa III 924,92 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 01.01.2023r. do 30.06.2024r., 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. Układy pomiarowe z grupą taryfową B 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).
Część 1 zamówienia – podsumowanie SWZ str. 10-11
Dostawa energii elektrycznej realizowana będzie w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2024r. Szczegóły
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru
opisano w Załączniku nr 1a/1b do SWZ kolumna „Okres dostaw”.
Warunkiem rozpoczęcia dostaw w umownym terminie jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy. Zamawiający wskazuje termin realizacji zamówienia przez wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia
i zakończenia realizacji dostawy ze względu na konieczność zachowania ciągłości dostaw energii dla
poszczególnych punktów odbioru.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 30/06/2024
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
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.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 Elektryczność

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Baruchowo, Gmina Boniewo, Gmina Choceń, Gmina Miasto Kowal, Gmina Lubawa, Gmina Lubraniec,
Miasto Łęczyca, Gmina Stara Biała

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 279 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 3 162,51 MWh, z tego:
Strefa I 929,20 MWh
Strefa II 2 233,31 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii
elektrycznej na poziomie (+/-10%).
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2023r. do 30.06.2024r., 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. 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).
Dostawa energii elektrycznej realizowana będzie w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2024r. Szczegóły
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru
opisano w Załączniku nr 1a/1b do SWZ kolumna „Okres dostaw”.
Warunkiem rozpoczęcia dostaw w umownym terminie jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy. Zamawiający wskazuje termin realizacji zamówienia przez wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia
i zakończenia realizacji dostawy ze względu na konieczność zachowania ciągłości dostaw energii dla
poszczególnych punktów odbioru.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 30/06/2024
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

15/07/2022
S135
https://ted.europa.eu/TED

10 / 16

Dz.U./S S135
15/07/2022
382630-2022-PL

11 / 16

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
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.

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:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności
gospodarczej jeżeli wykaże - dotyczy Część 1 / Część 2 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:
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 18.000.000,00 zł
(osiemnaście milionów)
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł
(trzy miliony)
3) W przypadku składania oferty na dwie części (część 1 i część 2):
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 21.000.000,00 zł
(dwadzieścia jeden milionów).
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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1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli
wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to
w tym okresie:
1) W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia:
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 10.000 MWh
(dziesięć tysięcy)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 800 PPE
(osiemset)
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia:
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 2.000 MWh
(dwa tysiące)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 200 PPE
(dwieście)
3) W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia (część 1 i część 2):
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 12.000 MWh
(dwanaście tysięcy)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 1.000 PPE (jeden tysiąc)
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały wykonane.
W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu
została faktycznie zrealizowana.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący
zdolności technicznej lub zawodowej spełniają łącznie.
2. Zgodnie z treścią art. 117 ust. 2 Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2 powyżej, jest 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. W takim
przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, który z wykonawców realizować będzie przedmiot zamówienia (Część 1 i/lub Część 2
zamówienia) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.
3. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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oraz Części 2 zamówienia.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% wartości umów zgodnie z poniższym opisem:
Część 1 zamówienia: wykonawca wniesie 24 zabezpieczenia należytego wykonania umowy, odrębnie dla
każdej zawieranej z zamawiającymi umowy.
Część 2 zamówienia: wykonawca wniesie 9 zabezpieczeń należytego wykonania umowy odrębnie dla każdej
zawieranej z zamawiającymi umowy, z wyłączeniem umowy zawieranej z Gminą Baruchowo,
z takim zastrzeżeniem, że łączna wartość wniesionego zabezpieczenia nie przekroczy 5% ceny całkowitej
podanej w ofercie (odrębnie na część 1 oraz część 2 zamówienia), a wartość zabezpieczenia dla
poszczególnych umów nie przekroczy 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego
wynikającego z danej umowy.
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: 17/08/2022
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/11/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2022
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87- 800 Włocławek

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

15/07/2022
S135
https://ted.europa.eu/TED

13 / 16

Dz.U./S S135
15/07/2022
382630-2022-PL

14 / 16

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
1) W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia: 750.000,00 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt
tysięcy 00/100)
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia: 110.000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy
00/100)
3) W przypadku składania oferty na Część 1 i Część 2 zamówienia: 860.000,00 zł (słownie złotych: osiemset
sześćdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Zamawiający wykluczy wykonawców:
1) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp;
2) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp;
3) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835);
4) Na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE ) 833/2014 zmienionego Rozporządzeniem (UE ) 2022/576
zakazuje się udzielania zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad
50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu,
o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w
sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia (UE ) 833/2014 oferta
wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit. a Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 a, Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). Odwołanie przysługuje na:
1)niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynności w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania
wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; )zaniechanie
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy,
mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.2. 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.3. 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.
Art. 515. [Termin wniesienia odwołania] 1. Odwołanie wnosi się:1)w przypadku zamówień, których wartość
jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej,b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony
w lit. a;2)w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:a)5 dni od dnia
przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne;
2)5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na
stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1)10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa
albo przekracza progi unijne;
2)5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest
mniejsza niż progi unijne.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się -dalej SWZ.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2022
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