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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345325-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wielgie: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2021/S 131-345325
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wielgie
Krajowy numer identyfikacyjny: 4660326661
Adres pocztowy: ul. Starowiejska
Miejscowość: Wielgie
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-603
Państwo: Polska
E-mail: kglowinski@wielgie.pl
Tel.: +48 542897380
Faks: +48 542897795
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wielgie.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bobrowniki
Krajowy numer identyfikacyjny: 4660344759
Adres pocztowy: ul. Nieszawska 10
Miejscowość: Bobrowniki
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-617
Państwo: Polska
E-mail: kglowinski@wielgie.pl
Tel.: +48 542897380
Faks: +48 542897795
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.bobrowniki.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Chrostkowo
Krajowy numer identyfikacyjny: 4660326655
Adres pocztowy: Chrostkowo 99
Miejscowość: Chrostkowo
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-602
Państwo: Polska
E-mail: kglowinski@wielgie.pl
Tel.: +48 542897380
Faks: +48 542897795
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.chrostkowo.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dobrzyń nad Wisłą
Krajowy numer identyfikacyjny: 4660326649
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Dobrzyń nad Wisłą
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-610
Państwo: Polska
E-mail: kglowinski@wielgie.pl
Tel.: +48 542897380
Faks: +48 542897795
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.dobrzyn.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Lipna
Krajowy numer identyfikacyjny: 4660387786
Adres pocztowy: pl. Dekerta 8
Miejscowość: Lipno
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-600
Państwo: Polska
E-mail: kglowinski@wielgie.pl
Tel.: +48 542897380
Faks: +48 542897795
Adresy internetowe:
Główny adres: https://umlipno.bipgov.net/

I.1)

Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Skępe
Krajowy numer identyfikacyjny: 4660327672
Adres pocztowy: ul. Kościelna 2
Miejscowość: Skępe
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-630
Państwo: Polska
E-mail: kglowinski@wielgie.pl
Tel.: +48 542897380
Faks: +48 542897795
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.skepe.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tłuchowo
Krajowy numer identyfikacyjny: 4660327011
Adres pocztowy: ul. Sierpecka 20
Miejscowość: Tłuchowo
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-605
Państwo: Polska
E-mail: kglowinski@wielgie.pl
Tel.: +48 542897380
Faks: +48 542897795
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wielgie.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 drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.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 1.1.2022 do 31.12.2022
Numer referencyjny: GSR.271.8.2021.KG

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:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2022 do 31.12.2022 do 398
punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (± 10 %) 4 511,75 MWh, z tego:
1) do lokali i obiektów (część 1 zamówienia) – 3 357,38 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi załącznik 1a
do SWZ;
2) dla potrzeb oświetlenia drogowego (część 2 zamówienia) – 1 154,37 MWh – szczegółowy wykaz PPE
stanowi załącznik 1b do SWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 408 091.95 EUR

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: PL Polska
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Budynki użyteczności publicznej na terenie powiatu lipnowskiego.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 198 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w załączniku nr 1a do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 3 357,38 MWh, z tego:
— strefa I: 1 557,64 MWh,
— strefa II: 1 584,64 MWh,
— strefa III: 215,10 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 1.1.2022 do 31.12.2022.
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
Wartość bez VAT: 1 309 378.20 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
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Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przetarg ogłaszany jest na kolejny rok kalendarzowy. Wznowienia występują corocznie.
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: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren powiatu lipnowskiego.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 200 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w załączniku nr 1b do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 1 154,37 MWh, z tego:
— strefa I: 332,40 MWh,
— strefa II: 821,97 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 1.1.2022 do 31.12.2022.
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
Wartość bez VAT: 432 888.75 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie jest wznawiane corocznie.
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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
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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:
Dotyczy część 1 i część 2 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:
1) W przypadku składania oferty na część 1 zamówienia: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
kwocie nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy).
2) W przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
kwocie nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy).
3) W przypadku składania oferty na dwie części:
Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN,
zamawiający przeliczy po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu 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:
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Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca 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: dostawy energii elektrycznej do co najmniej 150 PPE
(stu pięćdziesięciu);
2) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: dostawy energii elektrycznej do co najmniej 150 PPE
(stu pięćdziesięciu);
3) w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia: dostawy energii elektrycznej do co najmniej 300
PPE (trzystu);
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.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie:
— część 1 zamówienia – 12 umów:
1) Gmina Wielgie;
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem;
3) Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie;
4) Gmina Wielgie – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarnem;
5) Gmina Wielgie – Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem;
6) Gmina Wielgie – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Zadusznikach;
7) Gmina Bobrowniki;
8) Gmina Chrostkowo;
9) Gmina Dobrzyń n. Wisłą;
10) Gmina Miasta Lipna;
11) Miasto i Gmina Skępe;
12) Gmina Tłuchowo;
— część 2 zamówienia – 6 umów:
1) Gmina Wielgie;
2) Gmina Bobrowniki;
3) Gmina Chrostkowo;
4) Gmina Dobrzyń n. Wisłą;
5) Miasto i Gmina Skępe;
6) Gmina Tłuchowo.
2. Projektowane zapisy umowy zawarte zostały w złączniku nr 8 do SWZ.
3. W przypadku podpisywania umów przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnik zobowiązany będzie
do złożenia dokumentu (pełnomocnictwa), potwierdzającego umocowanie do tej czynności, o ile złożone w
postępowaniu pe...

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/08/2021
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: 25/10/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/08/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby upoważnione do otwarcia ofert zostaną powołane 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:
Lipiec 2022 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

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
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:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15
Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, 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.
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:
05/07/2021
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