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Polska-Poddębice: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2022/S 228-658339

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Geotermia Poddębice Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8281314868
Miejscowość: Poddębice
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 99-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Plewiński
E-mail: geotermiapoddebice@wp.pl 
Tel.:  +48 574328888
Adresy internetowe:
Główny adres: https://geotermia.poddebice.pl
Adres profilu nabywcy: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednoosobowa spółka samorządu terytorialnego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodą, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Geotermii 
Poddębice na okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
Numer referencyjny: GP/550/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej dla Geotermii Poddębice Sp. z o. o. od 01.01.2023 r. do 31.12. 2023 r. na okres 12 miesięcy 
do obiektów zlokalizowanych w Poddębicach.
Obiekty są własnością Zamawiającego lub są przez Zamawiającego dzierżawione.
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia w okresie 
od 01.01.2023 r. przez okres 12 miesięcy wynosi 2 393 029 kWh
Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2023 r. przez okres 12 
miesięcy ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert. Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. 
Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości energii.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
65310000 Przesył energii elektrycznej
65500000 Odczyty liczników
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekty zrealizowane w Poddębicach

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej dla Geotermii Poddębice Sp. z o. o. od 01.01.2023 r. do 31.12. 2023 r. na okres 12 miesięcy 
do obiektów zlokalizowanych w Poddębicach.
Obiekty są własnością Zamawiającego lub są przez Zamawiającego dzierżawione.
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia w okresie 
od 01.01.2023 r. przez okres 12 miesięcy wynosi 2 393 029 kWh
Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2023 r. przez okres 12 
miesięcy ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert. Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. 
Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości energii.
Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej 
ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2019 poz. 503 z późniejszymi zmianami). 
Ponadto Zamawiający wymaga aby dostarczana energia spełniała parametry jakościowe określone 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 poz. 623 z późniejszymi zmianami) Parametry 
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jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji. 
Jednocześnie przedmiot zamówienia nie generuje kosztów cyklu życia produktu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ.
Parametry dystrybucyjne są zgodne z aktualnymi umowami oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość 
świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD, za wyjątkiem grupy taryfowej B23 dla 
której Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zmianę grupy taryfowej z obecnej B21 na B23 dla PPE: Centrum 
Wodolecznictwa i Rekreacji, budynek Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych i dokona skutecznej zmiany 
grupy taryfowej dla tego PPE począwszy od 01.01.2023 r.
Zamawiający informuje również, że zamierza wystąpić o zmianę mocy umownej z dniem 01.01.2023 r.:
1) dla obiektów Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji, budynek Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych:
a) do 500 kW w miesiącach od kwietnia do września
b) do 350 kW w miesiącach od października do marca
2) dla obiektu Wymiennikowni ciepła przy ul. Mickiewicza 17A:
a) do 85 kW w miesiącach od maja do sierpnia
b) do 175 kW w miesiącach od września do kwietnia.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
09000000 - 3 produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii,
09300000 - 2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa,
09310000 - 5 elektryczność,
65310000 - 9 przesył energii elektrycznej
65500000 - 8 odczyty liczników
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Uzasadnienie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wszystkich lokalizacji umożliwi uzyskanie 
korzystniejszych warunków cenowych. Wielkość wolumenu nie stanowi o ograniczeniu konkurencji. Decyzja o 
braku podziału zamówienia na części jest uzasadniona gospodarczo z uwagi na specyfikę oraz opis przedmiotu 
zamówienia, który wymaga realizacji usługi w sposób kompleksowy i zintegrowany. Wobec powyższego 
bezzasadnym, a wręcz niemożliwym jest wydzielanie i składanie ofert częściowych. Dodatkowo nie istnieje 
ryzyko naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca, który spełnia warunek 
udziału w postępowaniu.

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: 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
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10. Zamawiający nie zastrzega możliwości, aby o zamówienie mogli ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający 
status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni Wykonawcy, których głównym celem lub 
głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, 
jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

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) Posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), 
zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy z dnia 
23.04.1964r. - Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki
2) Posiadają zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w 
przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).
3) Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z klauzulą 
tajności i braku możliwości udostępnienia jej treści.
4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zachodzą jakiekolwiek przesłanki lub okoliczności wskazane w 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 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca 
składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD), stanowiącego Załącznik 
nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego 
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ/ESPD 
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.
1) Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ/ESPD oraz edytowalną wersję formularza JEDZ/
ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-
regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ/
ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany przez 
Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 
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2 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam 
instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza JEDZ/ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
a) Formularz JEDZ/ESPD, wstępnie przygotowany przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 SWZ 
zawiera tylko pola wskazane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z możliwości 
samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy 
je wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez Zamawiającego w przedmiotowym 
postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. 
Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej Wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisania 
ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia.
b) w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców,
na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza
czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku 
twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), 
natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców 
odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;
c) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji 
(sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D; Zamawiający w Jednolitym Europejskim 
Dokumencie Zamówienia (ESPD) przewiduje możliwość złożenia przez Wykonawcę ogólnego oświadczenia 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu co pozwala Wykonawcy na niewypełnianie dalszych pól 
odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego. 
Właściwym dowodem weryfikacji spełnienia konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków 
udziału w postępowaniu Zamawiający dokona przed udzieleniem zamówienia w oparciu o stosowne dokumenty 
składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego. 
Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym 
dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
d) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.
2) Formularz JEDZ/ESPD składany jest w formie elektronicznej

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w 
art. 264 ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy 
zawierającym wszystkie zapisy zawarte w załączniku nr 5 do SWZ Istotne Warunki Umowy. Proponowany wzór 
umowy należy w takim wypadku dołączyć do oferty.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV: Procedura
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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: 23/12/2022
Czas lokalny: 09:45

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: 23/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Geotermia Poddębice Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 17A, 99-200 Poddębice

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich
wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej”(art. 505-590 ustawy Pzp).

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
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/11/2022
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