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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731598-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Elektryczność
2022/S 250-731598

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Województwo Łódzkie - Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
Adres pocztowy: ul. Kamińskiego 7/9
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 91-427
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Pachniewicz
E-mail: izabelapachniewicz@znwl.pl 
Tel.:  +48 422055871
Faks:  +48 422055873
Adresy internetowe:
Główny adres: https://znwl.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://znwl.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://miniportal.uzp.gov.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
Inna działalność: zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej (PPE), znajdujących się na 
nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
Numer referencyjny: OR.262.610.2022.ZP

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej (PPE), 
znajdujących się na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1385) wraz z aktami wykonawczymi.
Szacunkowy wolumen w MWh: 1.736,521.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji warunków zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej (PPE), 
znajdujących się na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1385) wraz z aktami wykonawczymi.
Szacunkowy wolumen w MWh: 1.736,521.
Wykaz punktów poboru energii elektrycznej został wskazany w Załączniku nr 1 do specyfikacji warunków 
zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia - Wykaz nieruchomości oraz znajdujących się na nich PPE.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji warunków zamówienia.

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
Koniec: 31/12/2023
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.2.13) 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:
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Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu, zamawiający, zgodnie 
z art. 126 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
dokumentów, tj. aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną ubezpieczenia dla przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł (słownie złotych: 
pięćset tysięcy i 00/100).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej, zamawiający, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, tj. dokumentów potwierdzających, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną powyżej. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
wykonawca nie może złożyć tego dokumentu, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.Dla potrzeb oceny 
spełniania przedmiotowego warunku, jeśli wartość lub wartości w złożonych przez wykonawcę dokumentach 
zostaną podane w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez 
Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia 
zamawiający przyjmie średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, 
zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 2 dostawy
energii elektryczne na podstawie 2 odrębnych umów, z których każda dostawa energii elektrycznej 
obejmowała:co najmniej 8 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej, zamawiający, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, tj. wykazu dostaw wykonanych lub 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (w 
szczególności wolumenu sprzedanej energii), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
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wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy oraz zakres, charakter zmian i warunki wprowadzenia zmian zawartych umów, zostały 
szczegółowo określone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści umów w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 7 do specyfikacji 
warunków 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.1.8) 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: 24/01/2023
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: 31/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/01/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 
00/100). Szczegółowe informacje na temat wnoszenia, zatrzymania i zwrotu wadium określone są w rozdziale 
XXII SWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (podstawy 
wykluczenia wykonawcy określa art. 108 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 
r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w
sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014).
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ). Szczegółowe informacje na temat dot. zasad sporządzania i składania JEDZ zostały 
zawarte w Rozdziale IX SWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczenia z postępowania, 
będzie dokonana na podstawie złożonych podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń wymienionych w Rozdziale IX SWZ, według formuły spełnia – nie spełnia. Zamawiający uzna,
że wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania, jeżeli złoży 
odpowiednie podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, określone w Rozdziale IX 
SWZ. Pozostałe dokumenty, które należy załączyć do oferty (składającej się z formularza ofertowego i
formularza cenowego), zostały wskazane w Rozdziale XIII SWZ.
W przedmiotowym postępowaniu zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 139 ust. 1 
ustawy Pzp (tzw. „uprzednia ocena ofert”), tj. zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie 
dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Pozostałe informacje, zawarte są w specyfikacji warunków zamówienia, dostępnej na stronach internetowych:
http://znwl.pl; http://www.znwl.samorzady.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl/

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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Informacje dot. składania odwołań zawarte są w Rozdziale XX SWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2022
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