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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100406-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2018/S 046-100406
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
Bydgoszcz
85-102
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska - Wydział Zamówień Publicznych
Tel.: +48 525858046
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Miasto Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a
Bydgoszcz
85-844
Polska
Osoba do kontaktów: J.W
Tel.: +48 525858046
E-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Barcin, siedziba Urząd Gminy
ul. Artylerzystów 9
Barcin
88-190
Polska
Osoba do kontaktów: J.W.
Tel.: +48 525858046
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E-mail: sekretariat@barcin.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Białe Błota, siedziba Urząd Gminy Białe Błota
ul. Szubińska 7
Białe Błota
86-005
Polska
Osoba do kontaktów: J.W
Tel.: +48 525858046
E-mail: sekretariat@bialeblota.eu
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Powiat Bydgoski, siedziba Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
Bydgoszcz
85-066
Polska
Osoba do kontaktów: J.W.
Tel.: +48 525858046
E-mail: info@powiat.bydgoski.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Dąbrowa Chełmińska, siedziba Urząd Gminy
ul. Bydgoska 21
Dąbrowa Chełmińska
86-070
Polska
Osoba do kontaktów: J.W.
Tel.: +48 525858046
E-mail: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl

I.1)

Nazwa i adresy
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Gmina Dobrcz, siedziba Urząd Gminy w Dobrczu
ul. Długa 50
Dobrcz
86-022
Polska
Osoba do kontaktów: J.W
Tel.: +48 525858046
E-mail: dobrcz@dobrcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Koronowo, siedziba Urząd Miejski
Plac Zwycięstwa 1
Koronowo
86-010
Polska
Osoba do kontaktów: J.W.
Tel.: +48 525858046
E-mail: sekretariat@um.koronowo.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Kcynia, siedziba Urząd Miejski w Kcyni
ul. Rynek 23
Kcynia
89-240
Polska
Osoba do kontaktów: J.W.
Tel.: +48 525858046
E-mail: urzad@kcynia.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Solec Kujawski, siedziba Urząd Miasta i Gminy
ul. 23 Stycznia 7
Solec Kujawski
86-050
Polska
Osoba do kontaktów: J.W
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Tel.: +48 525858046
E-mail: solec@soleckujawski.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
Bydgoszcz
85-064
Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II
piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: krzysztof_wilcz@ukw.edu.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o.
ul. Gdańska 173-175
Bydgoszcz
85-674
Polska
Osoba do kontaktów: J.W.
Tel.: +48 525858046
E-mail: magda.jankowska@myslecinek.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
ul. Słowackiego 7
Bydgoszcz
85-008
Polska
Osoba do kontaktów: J.W
Tel.: +48 525858046
E-mail: sekr@amuz.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
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Główny adres: www.bydgoszcz.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 64
Bydgoszcz
85-239
Polska
Osoba do kontaktów: J.W
Tel.: +48 525858046
E-mail: inwestycje@btbs.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Bydgoski Klub Sportowy "CHEMIK" w Bydgoszczy
ul. Glinki 79
Bydgoszcz
85-074
Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II
piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: sekretariat@bkschemik.com.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Tramwaj Fordon Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 94C
Bydgoszcz
85-027
Polska
Osoba do kontaktów: J.W.
Tel.: +48 525858046
E-mail: tramfordon@tramwajfordon.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Betonowa 1
Białe Błota
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86-005
Polska
Osoba do kontaktów: J.W.
Tel.: +48 525858046
E-mail: sekretariat@zwiuk.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"
ul. Gdańska 163
Bydgoszcz
85-005
Polska
Osoba do kontaktów: J.W
Tel.: +48 525858046
E-mail: ksiegowosc@zawisza.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr Emila Warmińskiego - SPZOZ
ul. Szpitalna 19
Bydgoszcz
85-826
Polska
Osoba do kontaktów: J.W.
Tel.: +48 525858046
E-mail: eksploatacja@szpital.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Administracja Domów Miejskich „ADM” sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 1
Bydgoszcz
85-011
Polska
Osoba do kontaktów: J.W.
Tel.: +48 525858046
E-mail: info@adm.com.pl
Faks: +48 525858273
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Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 22
Bydgoszcz
85-862
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska - Wydział Zamówień Publicznych
Tel.: +48 525858046
E-mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl

I.2)

Wspólne zamówienie
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.um.bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Miasto Bydgoszcz
ul. Grudziądzka 9-15
Bydgoszcz
85-130
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska - Wydział Zamówień Publicznych
Tel.: +48 525858046
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Bydgoska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.7.2018r. do 30.6.2019r.
Numer referencyjny: WZP.271.4.2018.E

07/03/2018
S46
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 15

Dz.U./S S46
07/03/2018
100406-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8 / 15

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.7.2018r. do 30.6.2019r. do
3.350 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 105.970,90 MWh., z tego:
Do lokali i obiektów (grupa taryfowa B) - 43.323,87 MWh.
Do lokali i obiektów (pozostałe grupy taryfowe) - 27.839,68 7MWh.
Dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji - 34.807,35 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii
elektrycznej na poziomie (+/-)10 %.
2. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia (obowiązujące przepisy), wskazane zostały przez
Zamawiającego w pkt III.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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 - grupa taryfowa B
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
09310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 35 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru zamawiający zamieścił w załączniku nr 1a do SIWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 43.323,87 MWh, z tego:
Strefa I 14.021,69 MWh.
Strefa II 7.479,48 MWh.
Strefa III 21.822,70 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii
elektrycznej (+/-)10 %.
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.7.2018r. do 30.6.2019r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące
terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a kolumna
„Okres dostaw”.
5. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych
punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez
odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/
wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych.
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6. 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).
7. W przypadku, gdy na dzień zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, zamawiający (odbiorcy)
nie będą posiadali ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej lub w przypadku, gdy w trakcie trwania
umowy nastąpi zmiana po stronie zamawiającego / odbiorcy, wykonawca zobowiązany będzie do złożenia
wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz do podpisania umów w imieniu i na rzecz zamawiających
(odbiorców) lub złożenia w imieniu zamawiających (odbiorców) oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów
dystrybucyjnych z Operatorem (zgodnie z treścią IRiESD Operatora), na co wykonawcy udzielone zostaną
stosowne Pełnomocnictwa.
8. Układy pomiarowe są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.
9. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru zamawiający (odbiorcy) posiadają status odbiorcy, wobec
czego przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1
ustawy prawo energetyczne z dnia 10.4.1997r./.
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: 01/07/2018
Koniec: 30/06/2019
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
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na Część I zamówienia zawartych zostanie 9
(dziewięć) umów.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - pozostałe grupy taryfowe
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
09310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1.748 szt.

07/03/2018
S46
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 15

Dz.U./S S46
07/03/2018
100406-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10 / 15

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w załączniku nr 1b do SIWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 27.839,68 MWh, z tego:
Strefa I 21.452,53 MWh.
Strefa II 6.387,15 MWh.
Strefa III 0,00 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahanie poboru energii
elektrycznej (+/-)10 %.
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.7.2018r. do 30.6.2019r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące
terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w
Załączniku nr 1b kolumna „Okres dostaw”.
5. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych
punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez
odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/
wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych.
6. 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).
7. W przypadku, gdy na dzień zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, zamawiający (odbiorcy)
nie będą posiadali ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej lub w przypadku, gdy w trakcie trwania
umowy nastąpi zmiana po stronie zamawiającego / odbiorcy, wykonawca zobowiązany będzie do złożenia
wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz do podpisania umów w imieniu i na rzecz zamawiających
(odbiorców) lub złożenia w imieniu zamawiających (odbiorców) oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów
dystrybucyjnych z Operatorem (zgodnie z treścią IRiESD Operatora), na co wykonawcy udzielone zostaną
stosowne Pełnomocnictwa.
8. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru zamawiający (odbiorcy) posiadają status odbiorcy, wobec
czego przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1
ustawy prawo energetyczne z dnia 10.4.1997r./.
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: 01/07/2018
Koniec: 30/06/2019
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
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W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na Część II zamówienia zawartych zostanie
20 (dwadzieścia) umów.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
09310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1.567 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w załączniku nr 1c do SIWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 34.807,35 MWh, z tego:
Strefa I 34.734,93 MWh.
Strefa II 72,42 MWh.
Strefa III 0,00 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahanie poboru energii
elektrycznej (+/-)10 %.
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.7.2018r. do 30.6.2019r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące
terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w
Załączniku nr 1c kolumna „Okres dostaw”.
5. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych
punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez
odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/
wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych.
6. 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).
7. W przypadku, gdy na dzień zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, zamawiający (odbiorcy)
nie będą posiadali ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej lub w przypadku, gdy w trakcie trwania
umowy nastąpi zmiana po stronie zamawiającego / odbiorcy, wykonawca zobowiązany będzie do złożenia
wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz do podpisania umów w imieniu i na rzecz zamawiających
(odbiorców) lub złożenia w imieniu zamawiających (odbiorców) oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów
dystrybucyjnych z Operatorem (zgodnie z treścią IRiESD Operatora), na co wykonawcy udzielone zostaną
stosowne Pełnomocnictwa.
8. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru zamawiający (odbiorcy) posiadają status odbiorcy, wobec
czego przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1
ustawy prawo energetyczne z dnia 10.4.1997r./.

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: 01/07/2018
Koniec: 30/06/2019
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
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na Część III zamówienia zawartych zostanie 8
(osiem) umów.

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu,
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego (szczegółowo
opisane w Rozdziale V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.7. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w
zakresie:
1) Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej dotyczy Część I Część II i Część
III zamówienia, tj. posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną,
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie ważnej koncesji na obrót energią elektryczną.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) 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,
2) Łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Zdolności technicznej lub zawodowej
oraz Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonych do siwz istotnych postanowieniach umowy - z tego względu,
że Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę ws. zamówienia publicznego na takich
warunkach jak zawarte w załączniku jw. (art. 36 ust. 1 pkt 16 uPzp).
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w §17 istotnych postanowień
umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).
3. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać wszelkie niezbędne umowy,
uprawnienia, koncesje umożliwiające należyte wykonanie umowy.
4. Zamawiający zastrzega prawo żądania (na każdym etapie realizacji umowy) złożenia dokumentów lub
oświadczeń potwierdzających zdolność do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
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: 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: 17/04/2018
Czas lokalny: 11:00

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: 15/06/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17/04/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
1. Składanie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul.
Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 208 do dnia 17.4.2018r. do godz. 11:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.4.2018r. o godz. 11:15 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu
Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 207.

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:
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1.W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa uPzp (tzw.
procedura odwrócona).
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.
3. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 uPzp oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) uPzp.
4. Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane zostały w pkt V1., V2., V3., V4., V5., V6., V7.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty (szczegółowo opisane w pkt
VII Specyfikacji istotnych warunków Zamówienia).
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie własne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania w postaci jednolitego dokumentu (JEDZ) oraz (o ile jest to
niezbędne) pełnomocnictwo. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Zgodnie z pkt VII.18 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
1) W przypadku składania oferty na Część I zamówienia - 100 000,00 PLN (słownie złotych sto tysięcy 00/100),
2) W przypadku składania oferty na Część II zamówienia - 70 000,00 PLN (słownie złotych siedemdziesiąt
tysięcy 00/100),
3) W przypadku składania oferty na Część III zamówienia - 85 000,00 PLN (słownie złotych osiemdziesiąt pięć
tysięcy 00/100),
W formie i na zasadach określonych w pkt IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

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
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/03/2018
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