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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351342-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wielgie: Elektryczność
2020/S 143-351342

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Wielgie
Adres pocztowy: ul. Starowiejska 8
Miejscowość: Wielgie
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-603
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Głowiński
E-mail: kglowinski@wielgie.pl 
Tel.:  +48 542897380
Faks:  +48 542897795
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.wielgie.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bobrowniki
Adres pocztowy: ul. Nieszawska 10
Miejscowość: Bobrowniki
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-617
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@ugbobrowniki.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ugbobrowniki.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Chrostkowo
Adres pocztowy: Chrostkowo
Miejscowość: Chrostkowo
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-602
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Głowiński
E-mail: gmina@chrostkowo.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.chrostkowo.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dobrzyń nad Wisłą
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Dobrzyń nad Wisłą
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-610
Państwo: Polska
E-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.dobrzyn.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Lipna
Adres pocztowy: pl. Dekerta 8
Miejscowość: Lipno
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-600
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@umlipno.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.umlipno.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Skępe
Adres pocztowy: ul. Kościelna 2
Miejscowość: Skępe
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-630
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@skepe.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.skepe.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Tłuchowo
Adres pocztowy: ul. Sierpecka 20
Miejscowość: Tłuchowo
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-605
Państwo: Polska
E-mail: ugtluchowo@proonet.pl 
Tel.:  +48 542897380
Faks:  +48 542897795
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.tluchowo.nowoczesnagmina.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: http://bip.wielgie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: http://bip.wielgie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Wielgie
Adres pocztowy: ul. Starowiejska 8
Miejscowość: Wielgie
Kod pocztowy: 87-603
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Głowiński
Tel.:  +48 542897380
E-mail: kglowinski@wielgie.pl 
Faks:  +48 542897795
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.wielgie.pl/

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:
Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021
Numer referencyjny: GSR.271.7.2020.KG

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 do 399 
punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 4 892,31 MWh, z tego:
1) do lokali i obiektów (część 1 zamówienia) – 2 992,78 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a 
do SIWZ,
2) dla potrzeb oświetlenia drogowego (część 2 zamówienia) – 1 899,53 MWh – szczegółowy wykaz PPE 
stanowi Załącznik 1b do SIWZ.
Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać 
od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej 
energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania 
zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej umowie.

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
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 176 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 2 992,78 MWh, z tego:
— strefa I 1 479,78 MWh,
— strefa II 1 308,14 MWh,
— strefa III 204,86 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii 
elektrycznej.
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2021 do 31.12.2021 – szczegóły dotyczące terminów dostaw 
(rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a do 
SIWZ kolumna „Okres dostaw”.
5. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru zmiana sprzedawcy nastąpi po raz kolejny.
6. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru opisanych w Załączniku nr 1a obowiązująca obecnie umowa 
zawarta jest na czas oznaczony (do 31.12.2020) i nie wymaga wypowiedzenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Wznowienie następuje w każdym roku kalendarzowym.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 223 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 1 899,53 MWh, z tego:
— strefa I 495,32 MWh,
— strefa II 1 404,21 MWh,
— strefa III 0,00 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii 
elektrycznej.
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2021 do 31.12.2021 – szczegóły dotyczące terminów dostaw 
(rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b do 
SIWZ kolumna „Okres dostaw”.
5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze 
skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek 
wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
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Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Wznowienie następuje w każdym roku kalendarzowym

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję na obrót energią 
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.755 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie (w okresie nie wcześniejszym 
niż jeden miesiąc przed upływem składania ofert) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie 
mniejszej niż 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy 00/100 złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie:
a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 2 000 MWh (dwa tysiące)
oraz
b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 150 (stu pięćdziesięciu) punktów poboru,
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane 
(wykonywane).
W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu 
została faktycznie zrealizowana.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 09:00

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: 03/11/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Otwarcie ofert składanych elektronicznie nastąpi w dniu 4 września 2020 r. o godz. 9.15 w siedzibie 
zamawiającego, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, POLSKA, pok. nr 12.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert składanych elektronicznie nastąpi w dniu 4 września 2020 r. o godz. 9.15 w siedzibie 
zamawiającego, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, POLSKA, pok. nr 12, przez komisję powołaną 
Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgie.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III kwartał 2021

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej 
przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub 
zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący 
przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie 
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli 
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku 
zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
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art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie 
opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o 
zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin 
składania ofert lub termin składania wniosków. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania 
ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2020
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