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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411031-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Żnin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2020/S 170-411031

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Powiat Żniński
Adres pocztowy: ul. Potockiego 1
Miejscowość: Żnin
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 88-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Obiała
E-mail: pzp@znin.pl 
Tel.:  +48 523031100
Faks:  +48 523031302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiatzninski.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dąbrowa
Adres pocztowy: ul. Kasztanowa 16
Miejscowość: Dąbrowa
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 88-306
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Obiała
E-mail: pzp@znin.pl 
Tel.:  +48 523031100
Faks:  +48 523031302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiatzninski.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Gąsawa
Adres pocztowy: ul. Żnińska 8
Miejscowość: Gąsawa
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 88-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Obiała
E-mail: pzp@znin.pl 
Tel.:  +48 523031100
Faks:  +48 523031302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiatzninski.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Janowiec Wielkopolski
Adres pocztowy: ul. Gnieźnieńska 3
Miejscowość: Janowiec Wielkopolski
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 88-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Obiała
E-mail: pzp@znin.pl 
Tel.:  +48 523031100
Faks:  +48 523031302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiatzninski.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Mogileński
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 1
Miejscowość: Mogilno
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 88-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Obiała
E-mail: pzp@znin.pl 
Tel.:  +48 523031100
Faks:  +48 523031302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiatzninski.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Fundacja Powiatu Mogileńskiego
Adres pocztowy: Bielice 20
Miejscowość: Gębice
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 88-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Obiała
E-mail: pzp@znin.pl 
Tel.:  +48 523031100
Faks:  +48 523031302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiatzninski.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 10
Miejscowość: Mogilno
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 88-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Obiała
E-mail: pzp@znin.pl 
Tel.:  +48 523031100
Faks:  +48 523031302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiatzninski.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rogowo
Adres pocztowy: ul. Kościelna 8
Miejscowość: Rogowo
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 88-420
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Obiała
E-mail: pzp@znin.pl 
Tel.:  +48 523031100
Faks:  +48 523031302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiatzninski.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Orchowo
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 6
Miejscowość: Orchowo
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-436
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Obiała
E-mail: pzp@znin.pl 
Tel.:  +48 523031100
Faks:  +48 523031302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiatzninski.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Mogilno
Adres pocztowy: ul. Gabriela Narutowicza 1
Miejscowość: Mogilno
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 88-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Obiała
E-mail: pzp@znin.pl 
Tel.:  +48 523031100
Faks:  +48 523031302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiatzninski.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Strzelno
Adres pocztowy: ul. Cieślewicza 2
Miejscowość: Strzelno
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 88-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Obiała
E-mail: pzp@znin.pl 
Tel.:  +48 523031100
Faks:  +48 523031302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiatzninski.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Złotniki Kujawskie
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 6
Miejscowość: Złotniki Kujawskie
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 88-180
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Obiała
E-mail: pzp@znin.pl 
Tel.:  +48 523031100
Faks:  +48 523031302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiatzninski.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Ciechanów
Adres pocztowy: pl. Jana Pawła II 6
Miejscowość: Ciechanów
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Obiała
E-mail: pzp@znin.pl 
Tel.:  +48 523031100
Faks:  +48 523031302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiatzninski.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: www.bip.powiatzninski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://bip.powiatzninski.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:
Żnińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022
Numer referencyjny: OR.272.7.2020

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2021 do 31.12.2022 do 1 
879 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 30 464,08 MWh, z tego:
1) do lokali i obiektów (część 1 zamówienia) – 16 723,93 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a 
do SIWZ;
2) dla potrzeb oświetlenia drogowego (część 2 zamówienia) – 13 740,15 MWh – szczegółowy wykaz PPE 
stanowi Załącznik 1b do SIWZ.
2. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny.
3. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:
09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 – Elektryczność.
4. Stosowane okresy rozliczeniowe:
Grupa taryfowa C2x – 1 mies.
Grupa taryfowa C1x, G, R – 2 mies.
5. Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach:
— część 1 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów,
— część 2 zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 744 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 %) 16 723,93 MWh, z 
tego:
— Strefa I 11 048,72 MWh,
— Strefa II 5 271,21 MWh,
— Strefa III 404,00 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 31.12.2022.
5. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 140 000,00 PLN (słownie złotych: sto czterdzieści 
tysięcy złotych 00/100). Pełny zakres informacji odnośnie wadium zawiera SIWZ.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

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
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: 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
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem narzędzia platformazakupowa.pl Link do postępowania 
znajduje się na stronie zamawiającego www.bip.powiatzninski.pl (zakładka Zamówienia publiczne).

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
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1 135 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 %) 13 740,15 MWh, z 
tego:
— Strefa I 8 562,88 MWh,
— Strefa II 5 177,27 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 31.12.2022.
5. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy złotych 
00/100). Pełny zakres informacji odnośnie wadium zawiera SIWZ.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

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
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: 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
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem narzędzia platformazakupowa.pl Link do postępowania 
znajduje się na stronie zamawiającego www.bip.powiatzninski.pl (zakładka Zamówienia publiczne).

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:
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O udzielenie części 1 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej:
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 2020 r., poz. 833 ze zm.).
O udzielenie części 2 zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego mogą 
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej:
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 2020 r., poz. 833 ze zm.).
Warunki udziału w postępowaniu – część 1 i część 2 zamówienia (dotyczy sytuacji, gdy wykonawca ubiega się 
o udzielenie dwóch części zamówienia):
o udzielenie dwóch części zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
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 2020 r., poz. 833 ze zm.).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: każdy z nich oddzielnie 
musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej wykonawca, złoży:
1) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów: 
ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki;
2) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia 
drogowego: ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej na obrót energią elektryczną wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
3) w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia: ważną koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie części 1 zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
wykonawca wykaże posiadanie:
a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (trzy miliony 00/100 złotych); oraz
b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 3 500 000,00 PLN (trzy miliony 
pięćset tysięcy 00/100 zł).
O udzielenie części 2 zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
wykonawca wykaże posiadanie:
a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony 00/100 złotych); oraz
b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN (dwa miliony 
pięćset tysięcy 00/100 zł).
Warunki udziału w postępowaniu – część 1 i część 2 zamówienia (dotyczy sytuacji, gdy wykonawca ubiega się 
o udzielenie dwóch części zamówienia):
o udzielenie dwóch części zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie:
a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów 00/100 zł); oraz
b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN (sześć milionów 
00/100 zł).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w zakresie 
Zdolności technicznej lub zawodowej oraz Sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy mogą spełniać 
łącznie.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej wykonawca złoży:
1) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia: dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (trzy miliony 00/100 zł) oraz informację 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności 
kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 3 500 000,00 PLN (trzy miliony pięćset tysięcy 00/100 zł);
2) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony 00/100 zł) oraz informację 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności 
kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 zł);
3) w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia: dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów 00/100 złotych) oraz 
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie, w okresie 
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności 
kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN (sześć milionów zł).
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie części 1 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w 
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 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 10 000 MWh; b) dostaw energii 
elektrycznej do co najmniej 500 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.
O udzielenie części 2 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w 
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca 
wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 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 10 000 MWh; oraz
b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 800 (ośmiuset) 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.
Warunki udziału – część 1 i część 2 zamówienia (dotyczy sytuacji, gdy wykonawca ubiega się o udzielenie 2 
części zamówienia).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie 
ostatnich 3 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 20 000 MWh; oraz
b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 1 300 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 przez upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu 
została faktycznie zrealizowana.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w zakresie 
zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub 
zawodowej wykonawca złoży:
1) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń 
ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z dowodami określającymi, 
czy dostawy te zostały wykonane należycie;
2) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń 
ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z dowodami określającymi, 
czy dostawy te zostały wykonane należycie;
3) w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku 
świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z dowodami 
określającymi, czy dostawy te zostały wykonane należycie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki umowy zawarte zostały w Załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umów – dotyczy zarówno części 1, części 2. Zamawiający ustala zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w 
wysokości 5 % wartości zawieranych umów, zgodnie z poniższym opisem:
— część 1 zamówienia: wykonawca wniesie 12 zabezpieczeń należytego wykonania umowy odrębnie 
dla każdej zawieranej z zamawiającymi umowy, z wyłączeniem umowy zawieranej z Fundacją Powiatu 
Mogileńskiego; oraz
— część 2 zamówienia: wykonawca wniesie 8 zabezpieczeń należytego wykonania umowy odrębnie dla każdej 
zawieranej umowy, z wyłączeniem umowy zawieranej z Gminą Orchowo.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie:
— część 1 zamówienia: 13 umów pomiędzy wykonawcą a nw. zamawiającymi,
— część 2 zamówienia: 9 umów pomiędzy wykonawcą a nw. zamawiającymi.
Szczegółowy opis zawiera SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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: tak

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: 06/10/2020
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: 05/12/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 06/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, pokój nr 7
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej” zgodnie z treścią art. 24aa ustawy 
Pzp.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia sytuacji powodujących konieczność dokonania zmian w 
zawartej umowie zgodnie z zapisami zawartymi w Istotnych postanowieniach umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.
Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem narzędzia 
platformazakupowa.pl, link do postępowania znajduje się na stronie zamawiającego www.bip.powiatzninski.pl
Dotyczy części I i II postępowania: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp.
Szczegółowy opis wraz z wykazem oświadczeń/dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 
zawarty jest w SIWZ.

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.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/08/2020
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