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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434179-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Brodnica: Elektryczność
2022/S 152-434179

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Brodnicy
Adres pocztowy: ul. Kamionka 23
Miejscowość: Brodnica
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-300
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bartniczka
Adres pocztowy: ul. Brodnicka 8
Miejscowość: Bartniczka
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-321
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bobrowo
Adres pocztowy: Bobrowo 27
Miejscowość: Bobrowo
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-327
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Brodnica
Adres pocztowy: ul. Mazurska 13
Miejscowość: Brodnica
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-300
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Brodnicki
Adres pocztowy: ul. Kamionka 18
Miejscowość: Brodnica
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-300
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ustronie 2a
Miejscowość: Brodnica
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-300
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Brzozie
Adres pocztowy: Brzozie 50
Miejscowość: Brzozie
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-313
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna
Adres pocztowy: Brzozie 51
Miejscowość: Brzozie
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-313
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Golub-Dobrzyń
Adres pocztowy: Plac Tysiąclecia 25
Miejscowość: Golub-Dobrzyń
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-400
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Górzno
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Górzno
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-320
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Adres pocztowy: ul. Główna 28
Miejscowość: Jabłonowo Pomorskie
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-330
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Kowalewo Pomorskie
Adres pocztowy: ul. Konopnickiej 13
Miejscowość: Kowalewo Pomorskie
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-410
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Książki
Adres pocztowy: ul. Bankowa 4
Miejscowość: Książki
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-222
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lisewo
Adres pocztowy: ul. Chełmińska 2
Miejscowość: Lisewo
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-230
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Nowe Miasto Lubawskie
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 13-300
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Osiek
Adres pocztowy: Osiek 85
Miejscowość: Osiek
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-300
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Radomin
Adres pocztowy: Radomin 1a
Miejscowość: Radomin
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-404
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Wąbrzeźno
Adres pocztowy: ul. Wolności 18
Miejscowość: Wąbrzeźno
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-200
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Wąbrzeski
Adres pocztowy: ul. Wolności 44
Miejscowość: Wąbrzeźno
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-200
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Zbiczno
Adres pocztowy: ul. Szosa Brodnicka 53
Miejscowość: Zbiczno
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-305
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zbójno
Adres pocztowy: Zbójno 178a
Miejscowość: Zbójno
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-645
Państwo: Polska
E-mail: rotremba@brodnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.brodnica.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
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
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:
Brodnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
Numer referencyjny: AD.271.8.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

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 
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najkorzystniejszej oferty (część 1, część 2 oraz część 3 zamówienia) jest Gmina Miasta Brodnicy. 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 31.12.2023r.
do 1 065 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/-10%) 18 482,94 MWh, z tego:
1) Do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R (Część 1 zamówienia) – 9 756,07 MWh – szczegółowy wykaz 
PPE stanowi Załącznik 1a do SWZ
2) Do lokali i obiektów – grupa taryfowa B (Część 2 zamówienia) – 7 431,64 MWh – szczegółowy wykaz PPE 
stanowi Załącznik 1b do SWZ
3) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część 3 zamówienia) – 1 295,23 MWh – szczegółowy wykaz PPE 
stanowi Załącznik 1c 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
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Brodnicka Grupa Zakupowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 816 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy – 9 756,07 MWh, z tego:
Strefa I 5 855,37 MWh
Strefa II 3 491,70 MWh
Strefa III 409,00 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 31.12.2023r., z zastrzeżeniem odmiennych 
terminów rozpoczęcia dostaw do 3 obiektów Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (pozycja 26-28) , 
szczegóły dotyczące terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku 
nr 1a do SWZ kolumna „Okres dostaw”.
5. Zamawiający Gmina Książki posiada status Wytwórcy dla:
a) Pozycja nr 25 (numer 590243892020676742) w Załączniku nr 1a do SWZ, zamawiający od marca 2022r. 
posiada instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 3,75 kWp. Zamawiający przewiduje zawarcie z wykonawcą, 
którego oferta zostanie wybrana, umowy na odsprzedaż i bilansowanie energii wytworzonej w mikroinstalacji 
OZE i nie wykorzystanej (około 0,5 MWh w skali roku), która obowiązywać będzie przez cały okres dostaw.
b) Pozycja nr 26 (numer 590243892020874278) w Załączniku nr 1a do SWZ, zamawiający od marca 2022r. 
posiada instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 20,25 kWp. Zamawiający przewiduje zawarcie z wykonawcą, 
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którego oferta zostanie wybrana, umowy na odsprzedaż i bilansowanie energii wytworzonej w mikroinstalacji 
OZE i nie wykorzystanej (około 1 MWh w skali roku), która obowiązywać będzie przez cały okres dostaw.
6. Zamawiający Gmina Zbiczno posiada status Wytwórcy: - pozycja nr 29 (numer PPE 590243895024017351) 
w Załączniku nr 1a, zamawiający od stycznia 2022r. posiada instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 39,6 
kWp. Zamawiający przewiduje zawarcie z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, umowy na odsprzedaż 
i bilansowanie energii wytworzonej w mikroinstalacji OZE i nie wykorzystanej (około 0,5 MWh w skali roku), 
która obowiązywać będzie przez cały okres dostaw.
7. 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).
8. Część 1 zamówienia – podsumowanie
L.p. Zamawiający Szacowane zużycie energii elektrycznej
w okresie trwania umowy [MWh] Ilość PPE
Strefa I Strefa II Strefa III Razem
1 Gmina Miasta Brodnicy 905,98 392,16 11,78 1 309,92 60
2 Gmina Bartniczka 285,82 184,70 0,00 470,52 47
3 Gmina Bobrowo 94,56 92,50 0,00 187,06 34
4 Gmina Brodnica 643,53 10,52 0,00 654,05 73
5 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy 73,76 70,36 0,00 144,12 25
6 Powiat Brodnicki 731,40 199,96 0,00 931,36 26
7 Gmina Brzozie 315,96 147,28 0,00 463,24 37
8 Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu 0,39 0,75 0,00 1,14 1
9 Gmina Golub-Dobrzyń 125,55 21,59 0,00 147,14 45
10 Miasto i Gmina Górzno 165,39 108,96 148,84 423,19 30
11 Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 100,90 209,31 0,09 310,30 36
12 Gmina Kowalewo Pomorskie 623,08 367,51 248,29 1 238,88 84
13 Gmina Książki 217,65 75,74 0,00 293,39 28
14 Gmina Lisewo 176,09 405,18 0,00 581,27 32
15 Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie 251,46 379,37 0,00 630,83 28
16 Gmina Osiek 186,31 238,54 0,00 424,85 41
17 Gmina Radomin 96,31 104,94 0,00 201,25 24
18 Gmina Miasto Wąbrzeźno 316,47 144,03 0,00 460,50 76
19 Powiat Wąbrzeski 332,24 66,52 0,00 398,76 14
20 Gmina Zbiczno 147,53 167,86 0,00 315,39 48
21 Gmina Zbójno 64,99 103,92 0,00 168,91 27
Razem 5 855,37 3 491,70 409,00 9 756,07 816

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: tak
Opis wznowień:
Na jesieni roku 2023.
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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

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: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Brodnicka Grupa Zakupowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 8 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 7 431,64 MWh, z tego:
Strefa I 1 491,08 MWh
Strefa II 1 055,35 MWh
Strefa III 4 885,21 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 31.12.2023r., szczegóły dotyczące terminów 
dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b do SWZ kolumna „Okres 
dostaw”.
5. Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy będzie posiadać 
status Wytwórcy:
1) Pozycja nr 2 (numer 590243895024252752) w Załączniku nr 1b do SWZ, zamawiający od 30.06.2023r. 
(planowana data przyłączenia) będzie posiadać instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 200,00 kWp. 
Zamawiający, po uruchomieniu instalacji, przewiduje zawarcie z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, 
umowy na odsprzedaż i bilansowanie energii wytworzonej w mikroinstalacji OZE i nie wykorzystanej (około 1,0 
MWh w skali roku), która obowiązywać będzie do 31.12.2023r.
2) Pozycja nr 3 (numer 590243895023992185) w Załączniku nr 1b do SWZ, zamawiający od 30.06.2023r. 
(planowana data przyłączenia) będzie posiadać instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 200,00 kWp. 
Zamawiający, po uruchomieniu instalacji, przewiduje zawarcie z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, 
umowy na odsprzedaż i bilansowanie energii wytworzonej w mikroinstalacji OZE i nie wykorzystanej (około 1,0 
MWh w skali roku), która obowiązywać będzie do 31.12.2023r.
3) Pozycja nr 4 (numer 590243895024507173) w Załączniku nr 1b do SWZ, zamawiający od 30.08.2023r. 
(planowana data przyłączenia) będzie posiadać instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 160,00 kWp. 
Zamawiający, po uruchomieniu instalacji, przewiduje zawarcie z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, 
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umowy na odsprzedaż i bilansowanie energii wytworzonej w mikroinstalacji OZE i nie wykorzystanej (około 0,5 
MWh w skali roku), która obowiązywać będzie do 31.12.2023r.
4) Pozycja nr 6 (numer 590243895024506091) w Załączniku nr 1b do SWZ, zamawiający od 30.09.2023r. 
(planowana data przyłączenia) będzie posiadać instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 40,00 kWp. 
Zamawiający, po uruchomieniu instalacji, przewiduje zawarcie z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, 
umowy na odsprzedaż i bilansowanie energii wytworzonej w mikroinstalacji OZE i nie wykorzystanej (około 0,5 
MWh w skali roku), która obowiązywać będzie do 31.12.2023r.
6. Układy pomiarowe są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.
7. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną ze skutkiem na dzień poprzedzający 
planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”).
8. W odniesieniu do wszystkich PPE zmiana sprzedawcy nastąpi po raz kolejny.
9. Część 2 zamówienia – podsumowanie
L.p. Zamawiający Szacowane zużycie energii elektrycznej
w okresie trwania umowy [MWh] Ilość PPE
Strefa I Strefa II Strefa III Razem
1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy 1 229,72 879,51 4 066,40 6 175,63 
6
2 Powiat Brodnicki 214,37 117,74 679,05 1 011,16 1
3 Gmina Kowalewo Pomorskie 46,99 58,10 139,76 244,85 1
Razem 1 491,08 1 055,35 4 885,21 7 431,64 8

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: tak
Opis wznowień:
Na jesieni roku 2023.

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

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
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Brodnicka Grupa Zakupowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 241 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1c do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 1 295,23 MWh, z tego:
Strefa I 437,97 MWh
Strefa II 857,26 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 31.12.2023r., z zastrzeżeniem że szczegóły 
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru 
opisano w Załączniku nr 1c do SWZ kolumna „Okres dostaw”.
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).
6. Część 3 zamówienia – podsumowanie
L.p. Zamawiający Szacowane zużycie energii elektrycznej
w okresie trwania umowy [MWh] Ilość PPE
Strefa I Strefa II Strefa III Razem
1 Gmina Bartniczka 19,08 0,00 0,00 19,08 4
2 Gmina Brodnica 158,19 5,49 0,00 163,68 30
3 Gmina Golub-Dobrzyń 69,89 243,30 0,00 313,19 74
4 Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 7,61 11,21 0,00 18,82 8
5 Gmina Kowalewo Pomorskie 110,90 381,00 0,00 491,90 73
6 Gmina Książki 11,05 26,47 0,00 37,52 17
7 Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie 7,61 25,48 0,00 33,09 7
8 Gmina Miasto Wąbrzeźno 50,36 164,31 0,00 214,67 26
9 Gmina Zbiczno 3,28 0,00 0,00 3,28 2
Razem 437,97 857,26 0,00 1 295,23 241

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: tak
Opis wznowień:
Na jesieni roku 2023

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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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:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności 
gospodarczej jeżeli wykaże - dotyczy Część 1 / Część 2 / Część 3 zamówienia -
posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie obrotu 
energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
(art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Pe).
Warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i to on 
zrealizuje dostawę energii elektrycznej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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 9.700.000,00 zł
(dziewięć milionów siedemset tysięcy)
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 7.400.000,00 zł
(siedem milionów czterysta tysięcy)
3) W przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł
(jeden milion dwieście tysięcy)
4) W przypadku składania oferty na dwie części (część 1 i część 2):
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 17.100.000,00 zł
(siedemnaście milionów sto tysięcy)
5) W przypadku składania oferty na dwie części (część 1 i 3):
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 10.900.000,00 zł
(dziesięć milionów dziewięćset tysięcy)
6) W przypadku składania oferty na dwie części (część 2 i 3):
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 8.600.000,00 zł
(osiem milionów sześćset tysięcy)
7) W przypadku składania oferty na trzy części:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 18.300.000,00 zł
(osiemnaście milionów trzysta tysięcy).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, 
zamawiający przeliczy po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski (tabela A) w dniu 
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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:

09/08/2022 S152
https://ted.europa.eu/TED

13 / 17



Dz.U./S S152
09/08/2022
434179-2022-PL

14 / 17

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 7.000 MWh
(siedem tysięcy)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 500 PPE
(pięćset)
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia:
dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 5.000 MWh
(pięć tysięcy)
3) W przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia:
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 500 MWh
(pięćset)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 150 PPE (sto pięćdziesiąt)
4) 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 500 PPE (pięćset)
5) W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia (część 1 i część 3):
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 7.500 MWh
(siedem tysięcy pięćset)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 650 PPE (sześćset pięćdziesiąt)
6) W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia (część 2 i część 3):
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 5.500 MWh
(pięć tysięcy pięćset)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 150 PPE (sto pięćdziesiąt)
7) W przypadku składania oferty na trzy części zamówienia:
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 12.500 MWh
(dwanaście tysięcy pięćset)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 650 PPE (sześćset pięćdziesiąt)
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały wykonane.
W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu 
została faktycznie zrealizowana.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
zdolności technicznej lub zawodowej spełniają łącznie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Zamawiający przewiduje wprowadzenie następujących zmian w treści Umowy:
1) Zmiana jednostkowej stawki i lub ceny za 1 MWh wyłącznie w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT i/lub
b) zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
oraz
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z 
dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
d) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych .... Ze względu na brak miejsca w kolumnie 
reszta informacji dostępna w załączniku nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia 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: 09/09/2022
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: 07/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem 
Platformy na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl do dnia 09.09.2022r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu 09.09.2022r. o godz. 10:15. Otwarcie ofert na 
Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która 
spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. ..... Ze względu na brak miejsca w kolumnie resztę informacji 
można uzyskać w rozdziale XII SWZ.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
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Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Sierpień/wrzesień 2023 roku

VI.3) Informacje dodatkowe:
Uzupełniono z rozdziału XII SWZ ....4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części 
zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.
7. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty”.
8. W związku z tym, że zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię internetu, czy problemy techniczne 
powstałe u wykonawcy, zaleca się zaplanowanie złożenia Oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.
9. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Składanie ofert przez Platformę jest dla wykonawców bezpłatne. ..... Uzupełniono warunki zmiany umowy ... 
(...) Zmiany, o których mowa w pkt 1) litera a i b obowiązywać będą od dnia wejścia w życie stosownych 
przepisów i dla swej ważności nie wymagają zmiany Umowy (Aneksu)
Zmiany, o których mowa w pkt 1) litera c, d i e obowiązywać będą od dnia zawarcia przez Strony stosownego 
Aneksu. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do Aneksu jest udokumentowanie przez Wykonawcę 
wpływu przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty wskazujące na wzrost wynagrodzeń (w 
wyniku przedmiotowych zmian) osób biorących bezpośredni udział w realizacji zamówienia oraz wykazać wpływ 
wzrostu kosztów wynagrodzeń na wzrost kosztów realizacji niniejszej umowy.
f) w przypadku utworzenia przez Wykonawcę odrębnej grupy taryfowej dla odbiorców będących jednostkami 
ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ustawie z dnia 17.12.2021r. o ochotniczych strażach pożarnych 
(dalej OSP) Dz.U z 2021, poz. 2490, odbiorca ten uprawniony będzie do:
- zmiany grupy taryfowej
oraz
- zmiany stawki jednostkowej za 1 MWh energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi dla tej taryfy stawkami.
O dokonaniu zmiany grupy taryfowej oraz zamiarze skorzystania ze stawek wynikających z taryfy OSP 
Odbiorca / Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę, w wyniku czego Strony Umowy podpiszą 
stosowny Aneks, chyba że z treści Rozporządzenia, o którym mowa w art. 46 ust.3 ustawy Pe lub innego 
powszechnie obowiązującego aktu wynikać będą odmienne regulacje.
2) *Zmiana ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości 
punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z włączenia punktów poboru, z likwidacji punktu poboru, 
z wyłączenia z eksploatacji w okresie trwania Umowy lub zmiany stanu prawnego punktu poboru (w tym 
przejęcia), zmiany w zakresie Odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających 
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających 
rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów. Zwiększenie ilości punktów poboru możliwe jest jedynie w 
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obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ. Ilość energii zakupionej w związku z włączeniem do 
Umowy nowych punktów poboru nie przekroczy 15% szacowanego wolumenu wskazanego w §5 Umowy.
* uprawnienie do wyłączenia PPE nie dotyczy umów obejmujących tylko 1 PPE, tj. zawieranych z:
Gminną Biblioteką Publiczną w Brzoziu dla części 1 zamówienia oraz
Powiatem Brodnickim, Gminą Kowalewo Pomorskie dla części 2 zamówienia.
3) Zmiana terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana 
ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron.
4) Zmiana łącznego wynagrodzenie (...).. - patrz wzór umowy reszta treści & 17....

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, 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 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty 
określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.

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
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2022
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