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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452636-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 159-452636

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul.10 Lutego 24
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-364
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Kamiński
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdyni
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-382
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gdynia.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jerzego Śniadeckiego w Gdańsku
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Górskiego 1
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-336
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: https://awf.gda.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 1
Miejscowość: Dębnica Kaszubska
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-248
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zgkdebnicakaszubska.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. inż. J. Śmidowicza 69
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-127
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.amw.gdynia.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Uniwersytet Morski w Gdyni
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Morska 81-87
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-225
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.umg.edu.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Starowiejska 50
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-356
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.psse.gdynia.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Zakręt do Oksywia 1
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-244
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pktgdynia.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Główczyce
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 8
Miejscowość: Główczyce
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: https://glowczyce.dt.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Hel
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Wiejska 50
Miejscowość: Hel
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gohel.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jastarnia
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Portowa 24
Miejscowość: Jastarnia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-140
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jastarnia.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 5 Jezierzyce
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gtbs.slupsk.ug.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 5 Jezierzyce
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgkjezierzyce.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Karsin
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Długa 222
Miejscowość: Karsin
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-440
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.karsin.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Kosakowo Sport Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Gen. Władysława Andersa 2A, Pogórze
Miejscowość: Kosakowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-198
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kosakowosport.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kępice
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Niepodległości 6
Miejscowość: Kępice
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 77-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kepice.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kobylnica
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Główna 20
Miejscowość: Kobylnica
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-251
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kobylnica.pl
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Oficjalna nazwa: Gmina Kosakowo
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 69
Miejscowość: Kosakowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-198
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gminakosakowo.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krokowa
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Żarnowiecka 29
Miejscowość: Krokowa
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: https://krokowa.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Lębork
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 14
Miejscowość: Lębork
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lebork.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Powiat Lęborski
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Czołgistów 5
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat-lebork.com/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GTKOM Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Rokicka 14
Miejscowość: Tczew
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: https://tczewgtkom.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Luzino
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Ofiar Stutthofu 11
Miejscowość: Luzino
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-242
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.luzino.eu

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Łeba
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 90
Miejscowość: Łeba
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-360
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: http://leba.eu/pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łęczyce
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Długa 49
Miejscowość: Łęczyce
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-218
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.leczyce.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowa Wieś Lęborska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 24
Miejscowość: Nowa Wieś Lęborska
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-351
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nwl.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Potęgowo
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 5
Miejscowość: Potęgowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.potegowo.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Puck
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul.10 Lutego 29
Miejscowość: Puck
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.puck.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Puck
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul.1 Maja 13
Miejscowość: Puck
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miastopuck.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Reda
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Gdańska 33
Miejscowość: Reda
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miasto.reda.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Rumia
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Sobieskiego 7
Miejscowość: Rumia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.rumia.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sławno
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Curie-Skłodowskiej 9
Miejscowość: Sławno
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gminaslawno.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Słupsk
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul.Sportowa 34
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gminaslupsk.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Słupski
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Szarych Szeregów 14
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.slupsk.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Szczecińska 86
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuw.slupsk.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Tczew
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Lecha 12
Miejscowość: Tczew
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gmina-tczew.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Tczewski
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Piaskowa 2
Miejscowość: Tczew
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.powiat.tczew.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ustka
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Dunina 24
Miejscowość: Ustka
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-270
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ustka.ug.gov.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Wejherowo
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Transportowa 1
Miejscowość: Wejherowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ug.wejherowo.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Wejherowa
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Plac Wejhera 8
Miejscowość: Wejherowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wejherowo.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wicko
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Słupska 9
Miejscowość: Wicko
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-352
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wicko.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Władysławowo
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Gen. Hallera 19
Miejscowość: Władysławowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wladyslawowo.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Żarnowiec 76
Miejscowość: Krokowa
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kpkzarnowiec.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Cewice
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. W.Witosa 16
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 84-312
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cewice.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/zdiz_gdynia/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia/proceedings
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej NORDA
Numer referencyjny: EZP.271.49.2022

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w roku 2023 do punktów poboru opisanych w 
załączniku nr 5a, 5b, 5c do SWZ.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. do 
4 289 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (wahanie poboru +/- 10%) 92 697,49 MWh 
(zamówienie podstawowe), z tego :
1) Do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R (Część 1 zamówienia) – 44 327,35 MWh – szczegółowy wykaz 
PPE stanowi załącznik 5a do SWZ (zamówienie podstawowe)
2) Do lokali i obiektów – grupa taryfowa B (Część 2 zamówienia) – 33 872,19 MWh – szczegółowy wykaz PPE 
stanowi załącznik 5b do SWZ
3) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część 3 zamówienia) – 14 497,95 MWh – szczegółowy wykaz PPE 
stanowi załącznik 5c do 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 – grupy taryfowe C, G, R
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: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykaz punktów poboru stanowi Załącznik 5a do SWZ

II.2.4) Opis zamówienia:
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 1 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i 
obiektów – grupa taryfowa C, G, R
1) Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 2 723 szt.
2) Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w załączniku nr 5a do SWZ.
Szacunkowe zużycie energii elektrycznej (zamówienie podstawowe) w okresie obowiązywania umowy 44 
327,35 MWh, z tego:
Strefa I 25 284,15 MWh
Strefa II 13 506,59 MWh
Strefa III 5 536,61 MWh
opcja 420,64 MWh, z tego:
Strefa I 273,37 MWh
Strefa II 147,27 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii 
elektrycznej na poziomie (+/-10%).
Zamawiający - Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. - w obiekcie PPE 
590243881019447791 (część 1 zamówienia) zamontowana jest instalacja fotowoltaiczna, Zamawiający posiada 
status wytwórcy. Zamawiający przewiduje podpisanie z wykonawcą, z którym zawarta zostanie umowa na 
dostawę energii elektrycznej, umowy na odsprzedaż i bilansowanie energii elektrycznej wytworzonej w OZE i 
oddanej do sieci (na jego wzorcu). Szacunkowa ilość energii podlegającej odsprzedaży to ok. 1 MWh.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawartych zostanie 43 umów
Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., z zastrzeżeniem możliwych 
odmiennych terminów rozpoczęcia / zakończenia dostaw opisanych szczegółowo w Wykazie punktów poboru 
oraz z uwzględnieniem uprawnień wynikających z opcji.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacja przedstawiana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1):
1) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 
(81-364) ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl  ;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można skontaktować się pod adresem 
email:iod@zdiz.gdynia.pl  ;
3) wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia będą przetwarzane: w celu 
wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach, ustalenia, dochodzenia lub 
obrony ewentualnych roszczeń z umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w tym w celach 
archiwizacyjnych) - na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c RODO;
4) odbiorcami Państwa danych będą podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony 
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą z dnia 6 
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 902), podmioty uczestniczące 
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w realizacji umowy i podmioty, którym Administrator powierzy dane osobowe do przetwarzania w związku z 
realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie zamówienia;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie przez 
okres niezbędny dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu umowy oraz przez okres 
wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w tym dot. archiwizacji);
6) osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ww. danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na 
zasadach i warunkach wynikających z RODO;
7) osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) skargi dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych 
niezgodnie z RODO.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1) Prawo opcji – Gmina Luzino
- Zamawiający planuje realizację inwestycji polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na 15 obiektach 
opisanych w załączniku nr 5d do SWZ, w których odbiorcy uzyskają status Prosumenta. Do wskazanych 
obiektów, w ramach zamówienia podstawowego dostawy będą realizowane do dnia 30.06.2023r.
- W ramach opcji zamawiający zastrzega realizację dostaw energii elektrycznej po dniu 30.06.2023r. -
maksymalnie do dnia 31.12.2023r. Prawo opcji może mieć zastosowanie do pojedynczych obiektów, jak i 
wszystkich 15 obiektów. Prawo opcji będzie miało zastosowanie, gdy zamawiający nie zamontuje i nie podłączy 
instalacji fotowoltaicznych w danym obiekcie w terminie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia usługi 
kompleksowej dla Prosumenta nie później niż z dniem 01.07.2023r.
- w wyniku skorzystania z prawa opcji zwiększeniu może ulec wolumen zakupionej energii o 75,24 MWh 
(szacowana ilość w odniesieniu do 15 obiektów).
2) Prawo opcji – Gmina Miasto Reda
- Zamawiający planuje realizację inwestycji polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na 6 obiektach 
opisanych w załączniku 5d do SWZ, w których odbiorcy uzyskają status Prosumenta. Do wskazanych 
obiektów , w ramach zamówienia podstawowego dostawy będą realizowane do dnia 30.06.2023r.
- W ramach opcji zamawiający zastrzega realizację dostaw energii elektrycznej po dniu 30.06.2023r. -
maksymalnie do dnia 31.12.2023r. Prawo opcji może mieć zastosowanie do pojedynczych obiektów, jak i 
wszystkich 6 obiektów. Prawo opcji będzie miało zastosowanie, w sytuacji gdy zamawiający nie zamontuje i 
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nie podłączy instalacji fotowoltaicznych w danym obiekcie w terminie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia 
usługi kompleksowej dla Prosumenta nie później niż z dniem 01.07.2023r.
- w wyniku skorzystania z prawa opcji zwiększeniu może ulec wolumen zakupionej energii o 193,51 MWh 
(szacowana ilość w odniesieniu do 6 obiektów).
W ramach opcji zamawiający zastrzega realizację dostaw energii elektrycznej po dniu 30.06.2023r. -
maksymalnie do dnia 31.12.2023r. Prawo opcji może mieć zastosowanie do pojedynczych obiektów, jak i 
wszystkich 6 obiektów. Prawo opcji będzie miało zastosowanie, gdy zamawiający nie zamontuje i nie podłączy 
instalacji fotowoltaicznych w danym obiekcie w terminie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia usługi 
kompleksowej dla Prosumenta nie później niż z dniem 01.07.2023r.
- w wyniku skorzystania z prawa opcji zwiększeniu może ulec wolumen zakupionej energii o 193,51 MWh 
(szacowana ilość w odniesieniu do 6 obiektów).
- Skorzystanie przez zamawiającego z opcji nastąpi poprzez złożenie wykonawcy, w terminie nie późniejszym 
niż na 31.05.2023r.
3) Prawo opcji – Gmina Wejherowo
- Zamawiający planuje realizację inwestycji polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na 15 obiektach 
opisanych w załączniku 5d do SWZ, w których odbiorcy uzyskają status Prosumenta. Do wskazanych obiektów, 
w ramach zamówienia podstawowego dostawy będą realizowane do dnia 31.03.2023r.
W ramach opcji zamawiający zastrzega realizację dostaw energii elektrycznej po dniu 31.03.2023r. - 
maksymalnie do dnia 30.06.2023r. Prawo opcji może mieć zastosowanie do pojedynczych obiektów, jak i 
wszystkich 15 obiektów. Prawo opcji będzie miało zastosowanie, gdy zamawiający nie zamontuje i nie podłączy 
instalacji fotowoltaicznych w danym obiekcie w terminie umożliwiającym zawarcie umowy kompleksowej i 
uzyskanie statusu prosumenta ze skutkiem od 01.04.2023r.
- w wyniku skorzystania z prawa opcji zwiększeniu może ulec wolumen zakupionej energii o 151,89 MWh 
(szacowana ilość w odniesieniu do 15 obiektów).
4 )Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w ramach opcji wynosi 420,64 MWh, z tego:
Strefa I 273,37 MWh
Strefa II 147,27 MWh
5) Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii 
elektrycznej na poziomie (+/-10%). Warunki realizacji prawa opcji opisane zostały w załączniku nr 10b do SWZ 
(projektowane postanowienia umowy).

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
na Część 1: 2 000 000 zł (dwa miliony)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupa taryfowa B
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykaz punktów poboru stanowi Załącznik 5b do SWZ
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II.2.4) Opis zamówienia:
1). Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 41 szt.
2). Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w załączniku nr 5b do SWZ.
3). Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy
33 872,19 MWh, z tego:
Strefa I 13 680,91 MWh
Strefa II 3 956,32 MWh
Strefa III 16 234,96 MWh
4). Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru 
energii elektrycznej na poziomie (+/-10%).
5). Wszystkie układy są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.
6). Zamawiający - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku, w obiekcie PPE 590243881019848567 (część 
2 zamówienia) w związku z posiadaną instalacją fotowoltaiczną Zamawiający ma status wytwórcy. Zamawiający 
przewiduje podpisania z wykonawcą (na jego wzorcu), z którym zawarta zostanie umowa na dostawę energii 
elektrycznej, umowy na odsprzedaż i bilansowanie energii elektrycznej wytworzonej w OZE i oddanej do sieci. 
Szacunkowa ilość energii podlegającej odsprzedaży to ok. 15 MWh.
7) Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., z zastrzeżeniem możliwych 
odmiennych terminów rozpoczęcia/zakończenia dostaw opisanych szczegółowo w Wykazie punktów poboru.
8) W załączniku 5b szczegółowo opisano zmiany w zakresie mocy umownych w trakcie roku obowiązywania 
umowy na dostawę energii elektrycznej, które wykonawca musi uwzględnić przy zgłaszaniu obiektów w 
procesie zmiany sprzedawcy.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacja przedstawiana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1):
1) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 
(81-364) ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl ;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można skontaktować się pod adresem email:
iod@zdiz.gdynia.pl ;
3) wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia będą przetwarzane: w celu 
wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach, ustalenia, dochodzenia lub 
obrony ewentualnych roszczeń z umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w tym w celach 
archiwizacyjnych) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
4) odbiorcami Państwa danych będą podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony 
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022r.,. poz.902), podmioty uczestniczące 
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w realizacji umowy i podmioty, którym Administrator powierzy dane osobowe do przetwarzania w związku z 
realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie zamówienia;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie przez 
okres niezbędny dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu umowy oraz przez okres 
wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w tym dot. archiwizacji);
6) osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ww. danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na 
zasadach i warunkach wynikających z RODO;
7) osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) skargi dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych 
niezgodnie z RODO.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
na Część 2: 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy)

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: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykaz punktów poboru stanowi Załącznik 5c do SWZ

II.2.4) Opis zamówienia:
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1) Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1 525 szt.
2) Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w załączniku nr 5c do SWZ.
3) Szacunkowe zużycie energii elektrycznej (zamówienie podstawowe) w okresie obowiązywania umowy 14 
497,95 MWh, z tego:
Strefa I 4 075,68 MWh
Strefa II 10 422,27 MWh
4) Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii 
elektrycznej na poziomie (+/-10%).
5) Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., z zastrzeżeniem możliwych 
odmiennych terminów rozpoczęcia/zakończenia dostaw opisanych szczegółowo w Wykazie punktów poboru.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacja przedstawiana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1):
1) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 
(81-364) ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl ;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można skontaktować się pod adresem email:
iod@zdiz.gdynia.pl ;
3) wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia będą przetwarzane: w celu 
wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach, ustalenia, dochodzenia lub 
obrony ewentualnych roszczeń z umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w tym w celach 
archiwizacyjnych) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
4) odbiorcami Państwa danych będą podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony 
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), podmioty uczestniczące 
w realizacji umowy i podmioty, którym Administrator powierzy dane osobowe do przetwarzania w związku z 
realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie zamówienia;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie przez 
okres niezbędny dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu umowy oraz przez okres 
wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w tym dot. archiwizacji);
6) osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ww. danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na 
zasadach i warunkach wynikających z RODO;
7) osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) skargi dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych 
niezgodnie z RODO.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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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
Wadium dla części 3 w wysokości: 600 000,00 zł (sześćset tysięcy)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający 
żąda:
Posiadania ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki – dotyczy części 1 i 2 zamówienia
Zgodnie z treścią art. 117 ust. 2 Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej 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 i/lub Część 3 zamówienia).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 
ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda wykazania posiadania środków finansowych w banku lub 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
1) W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia - 50 000 000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych)
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia - 40 000 000 zł (czterdzieści milionów złotych)
3) W przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia - 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych)
4) W przypadku składania oferty na Część 1 i 2 zamówienia - 90 000 000 zł (dziewięćdziesiąt milionów złotych)
5) W przypadku składania oferty na Część 1 i 3 zamówienia – 65 000 000 zł (sześćdziesiąt pięć milionów 
złotych)
6) W przypadku składania oferty na Część 2 i 3 zamówienia - 55 000 000 zł (pięćdziesiąt pięć milionów złotych)
7) W przypadku składania oferty na Część 1, 2, 3 zamówienia – 105 000 000 zł (sto pięć milionów złotych)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej mogą spełniać łącznie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda wykazania wykonanych, a w przypadku świadczeń 
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powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw energii elektrycznej:
1) W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia:
o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 20 000 MWh
oraz
dostaw energii elektrycznej do co najmniej 2 500 punktów poboru
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia:
o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 15 000 MWh
3) W przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia:
o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 10 000 MWh
oraz
dostaw energii elektrycznej do co najmniej 1 000 punktów poboru
4) W przypadku składania oferty na Część 1 i 2 zamówienia
o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 35 000 MWh
oraz
dostaw energii elektrycznej do co najmniej 2 500 punktów poboru
5) W przypadku składania oferty na Część 1 i 3 zamówienia
o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 30 000 MWh
oraz
dostaw energii elektrycznej do co najmniej 3 500 punktów poboru
6) W przypadku składania oferty na Część 2 i 3 zamówienia
o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 25 000 MWh
oraz
dostaw energii elektrycznej do co najmniej 1 000 punktów poboru
7) W przypadku składania oferty na Część 1, 2, 3 zamówienia
o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 45 000 MWh
oraz
dostaw energii elektrycznej do co najmniej 3 500 punktów poboru
przy czym Zamawiający nie wskazuje w ramach ilu zamówień (umów/kontraktów) wymagane dostawy winny 
być zrealizowane.
Przez jedno zamówienie należy rozumieć jedną umowę.
W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną, Zamawiający uwzględni 
wartość tej ich części, która została faktycznie zrealizowana.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być 
spełniony łącznie przez Wykonawców. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku 
przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 10a /10b do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/09/2022
Czas lokalny: 10:00

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: 14/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy 
zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia/proceedings.
Ofertę i dokumenty składane z ofertą można złożyć jedynie w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego. 2. W przypadku wystąpienia awarii 
systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 8 ustawy Pzp. 
Zamawiający na podstawie art. 139 ust.1 najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę i dokumenty składane z ofertą i w 
czasie trwania postępowania o zamówienie publiczne można złożyć jedynie w formie elektronicznej, podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdziale 8 ust.5 pkt 1) – składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Rozdziale 8 ust.5 pkt 1);
2) zaświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 5 pkt 3),zaświadczenia albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
o których mowa w Rozdziale 8 ust.5 pkt 4), odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale 8 ust.5 pkt 
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5) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
3) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, składa informację z odpowiedniego rejestru 
zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych.
3. Dokument, o którym mowa w ust.2 pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust.2 pkt 2) i 3), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w ust. 2 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa 
w art. 108 ust.1 pkt 1), 2) i 4) i art. 109 ust.1 pkt 1) ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w 
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy. Zapis ust.3 stosuje się.
5. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy, mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapis ust.2 stosuje się odpowiednio.
6. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, pozostałe informacje dot. postępowania dostępne są wraz z 
ogłoszeniem pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia/proceedings.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

19/08/2022 S159
https://ted.europa.eu/TED

26 / 27

https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia/proceedings
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio


Dz.U./S S159
19/08/2022
452636-2022-PL

27 / 27

do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej oraz terminów składania odwołań określone są 
w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2022
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