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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:507929-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Grudziądz: Elektryczność
2021/S 196-507929

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 28/30
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Ośka
E-mail: mwio@mwio.pl 
Tel.:  +48 564504901
Faks:  +48 564504934
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mwio.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa (sprzedaż z usługą dystrybucyjną) energii elektrycznej do obiektów należących do 
Zamawiającego przez okres 12 miesięcy
Numer referencyjny: ZP17/2021/PN/BL

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii 
elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy, tj. od 01.01.2022 
r. do 31.12.2022r. w szacunkowej ilości: 8 159 842 kWh (zamówienie podstawowe) do obiektów należących do 
Zamawiającego

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., Grudziądz

II.2.4) Opis zamówienia:
1)Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii 
elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej przez okres 12miesięcy, tj.od 01.01.2022r. 
do 31.12.2022r. w szacunkowej ilości: 8159842 kWh(zamówienie podstawowe) do obiektów należących 
do Zamawiającego.Wskazana powyżej wielkość planowanego zużycia energii elektrycznej tj.8159842kWh 
jest wielkością szacunkową i w związku z tym może ulec zmniejszeniu,z zastrzeżeniem że Zamawiający 
gwarantuje zakup co najmniej 90% łącznej ilości wolumenu podstawowego.Z tytułu niezrealizowania przez 
Zamawiającego szacunkowej ilości energii elektrycznej w całości,z zastrzeżeniem ilości gwarantowanej 
Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze.2)Zamawiający przewiduje możliwość 
skorzystania z prawa opcji określonego w art.441ustawy z dnia 11września2019r.Prawo zamówień 
publicznych(Dz. U.z2021r.poz.1129ze zm.)w zakresie zwiększenia ilości energii elektrycznej do 10% wolumenu 
podstawowego w skali rocznego zużycia,tj. o 815984,20kWh.3)Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie 
usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r.–
Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.z2021r.,poz.716),przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4maja2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego (Dz.U.z 2007r.Nr93,poz.623 ze zm.),Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 
29grudnia2017r.w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
energią elektryczną (t.j. Dz.U.z2019poz.503)Taryfie dla energii elektrycznej Sprzedawcy,Taryfie dla usług 
dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD),Instrukcji 
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD),zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi, 
zasadami określonymi w koncesjach, istotnymi postanowieniami umowy oraz w oparciu o Ustawę dnia 
11września2019r.Prawo zamówień publicznych(Dz.U.z2021r.poz.1129 ze zm.)4)Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia określa załącznik nr1do SWZ.5)Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na 
zasadach i warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy,które zostaną wprowadzone 
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.6)Wykonawca zobowiązany będzie,bez 
dodatkowego wynagrodzenia,za przeprowadzanie bilansowania handlowego.7)Zamawiający informuje, iż 
układy pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane są do zasady TPA,tj. spełniają wymagania „Instrukcji Ruchu i 
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” w części Bilansowanie Sieci Dystrybucyjnej i Zarządzanie Ograniczeniami 
Systemowymi.8)Operatorem systemu dystrybucyjnego dla wszystkich punktów poboru energii (PPE) jest 
ENERGA-OPERATOR S.A.9)Zamawiający informuje, że jest wytwórcą energii elektrycznej i został wpisany do 
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rejestru wytwórców. Posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej nr WEE/1100/15792/W/3/2008/MG 
ze zmianami, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną do dnia 31.12.2025 r.10)Zamawiający 
jest zobowiązany do indywidualnego rozliczania się z podatku akcyzowego na wszystkich punktach PPE.

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:
1)Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w zakresie zwiększenia ilości 
energii elektrycznej do 10% wolumenu podstawowego w skali rocznego zużycia, tj. o 815 984,20 kWh.
a)Rodzaj i maksymalna wartość opcji: W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zwiększenia o 10% wolumenu podstawowego w skali rocznego zużycia, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 1) 
powyżej.
b)Okoliczności skorzystania z opcji:
- Uruchomienie opcji uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego. Zaistnienie okoliczności, o której mowa 
w zdaniu poprzedzającym, spowoduje zakup odpowiedniego wolumenu energii elektrycznej i zwiększenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy za przedmiot zamówienia;
- Dostawy realizowane w ramach prawa opcji odbywać się będą na warunkach zawartej umowy, ponad ilość 
kWh określoną dla zamówienia podstawowego;
- Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania punktów poboru energii elektrycznej 
nie ujętych w Załączniku nr 1 do SWZ lub od zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do 
punktów poboru energii elektrycznej określonych w Załączniku nr 1 do SWZ;
- Zamawiający gwarantuje jedynie wykonanie zamówienia podstawowego;
- Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji 
umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia z tego tytułu.
- Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w 
przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego w/w zakresie
- Rozliczenie zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej będzie się odbywać odpowiednio 
do podstawowej części zamówienia i według cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy z dnia …..

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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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.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:1)nie podlegają wykluczeniu;2)spełniają 
warunki udziału w postępowaniu,określone przez Zamawiającego: a)Warunek zostanie uznany za 
spełniony,jeżeli Wykonawca wykaże,że posiada aktualne uprawnienia do wykonywania działalności, w 
zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10kwietnia1997r.Prawo energetyczne 
(t.j.Dz.U.z2021poz.716,ze zm.).b)aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,o 
której mowa w ustawie z dnia 10kwietnia1997r.Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.z 2021r.,poz.716ze zm.).W 
przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej,zobowiązany jest 
posiadać obowiązującą, co najmniej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.generalną umowę o świadczenie 
usług dystrybucyjnych energii elektrycznej,zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD),którym na 
terenie gminy Grudziądz oraz gminy miasto Grudziądz jest ENERGA–OPERATOR S.A.z siedzibą w Gdańsku 
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,warunek określony w pkt 
2 ppkt1)zostanie spełniony wyłącznie jeżeli:1)co najmniej jeden z Wykonawców będzie posiadał aktualną 
koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu energią elektryczną,o której mowa w ustawie z dnia 10kwietnia 1997r.Prawo energetyczne 
(t.j.Dz.U.z2021r.,poz.716 ze zm.)oraz 2)co najmniej jeden z Wykonawców będzie posiadał aktualną koncesję 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,o której mowa w ustawie z dnia 10kwietnia1997r.Prawo 
energetyczne (t.j.Dz.U.z 2021r.,poz.716ze zm.),przy czym nie jest wymagane,aby każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadał obie koncesje wskazane powyżej.3.Z 
postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę,wobec którego zachodzą przesłanki 
określone w art.108ust.1 oraz art.109ust.1pkt4ustawy Pzp.4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 
udzielenie zamówienia.W przypadku,o którym mowa w pkt 1,Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.5.Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie,Wykonawca składa na formularzu Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia, sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE)2016/7z dnia5stycznia2016r. ustanawiającym standardowy 
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(Dz.Urz.UE L 3 z 06.01.2016,str.16,zwanego w 
dalszej części SWZ „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”.Oświadczenie należy złożyć w oryginale,w formie 
elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz.W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,JEDZ składa każdy z tych Wykonawców.Oświadczenie 
to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie,w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia.6.Zgodnie z art.126ust.1ustawy PZP wykonawca,którego oferta została oceniona 
najwyżej,zobowiązany będzie przed udzieleniem zamówienia,na wezwanie Zamawiającego,do złożenia 
w wyznaczonym czasie,nie krótszym niż 10 dni,aktualnych na dzień złożenia,podmiotowych środków 
dowodowych.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną minimum 5 000 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów i 00/100). W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek powinien spełniać przynajmniej jeden z nich. 2. 
Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej próg unijny, zgodnie z art. 
139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający 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.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w istotnych postanowieniach umowy, 
stanowiących załącznik nr 7 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)
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: 05/11/2021
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: 04/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 120 000,00 zł (słownie złotych: 
sto dwadzieścia tysięcy i 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Zgodnie z art. 13 
ust. 1 i 2 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 95/46/WE, dalej „RODO” oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych informujemy, że: 1.Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i 
Oczyszczalnia sp. z o.o., adres: 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwana dalej spółką. 2.Administrator 
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danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się na 
adres: iodo@mwio.pl , telefon kontaktowy: (+48) 56 45 04 918. 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Kompleksowa dostawa (sprzedaż z usługą dystrybucyjną) energii elektrycznej do obiektów 
należących do Zamawiającego przez okres 12 miesięcy”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 5.Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia. 6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/
Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8. Posiada Pani/Pan: 1)na podstawie art. 15 RODO prawo 
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 
Pani/Pana danych osobowych; 3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/
Panu: 1) związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do 
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo 
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 2245587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2021
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