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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Statystyczny w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000331530
Adres pocztowy: Suwalska 29
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 93-176
Państwo: Polska
E-mail: PrzetargiUSLDZ@stat.gov.pl
Adresy internetowe: 
Główny adres: https://lodz.stat.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.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://ezamowienia.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Główny Urząd Statystyczny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Organizacja i prowadzenie badań statystycznych

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału
Urzędu w Brzezinach od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Numer referencyjny: LDZ-WA.271.5.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29 oraz Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach przy
ul. Sienkiewicza 14, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1385,
1723 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1
do SWZ.

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 i świadczenie usług dystrybucji dla Urzędu Statystycznego w Łodzi”.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urzędu Statystycznego w Łodzi.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1385, 1723 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis
przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Sekcja IV: Procedura

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
Umowa będzie obowiązywać od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2023 r., jednakże sprzedaż energii elektrycznej będzie
realizowana nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023 r., po rozwiązaniu obecnie obowiązujących umów, przyjęciu Umowy do
realizacji przez OSD i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz montażu licznika przez OSD, po
zgłoszeniu przez Sprzedawcę sprzedaży energii elektrycznej dla nowego punktu do przyłączenia do sieci OSD.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla Oddziału US w Brzezinach”
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział US w Brzezinach.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej dla Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 14, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1385, 1723 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

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
Umowa będzie obowiązywać od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2023 r., jednakże sprzedaż energii elektrycznej będzie
realizowana nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023 r., po rozwiązaniu obecnie obowiązujących umów, przyjęciu Umowy do
realizacji przez OSD i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz montażu licznika przez OSD, po
zgłoszeniu przez Sprzedawcę sprzedaży energii elektrycznej dla nowego punktu do przyłączenia do sieci OSD.

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:
Wykonawca spełni warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że posiada: Część 1 i 2: � aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1385, 1723 z późn. zm.). W zakresie
doświadczenia Wykonawca zobowiązany będzie złożyć: Część 1 i 2: � aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art.33 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1385, 1723 z późn. zm.).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy,
określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na realizację zamówienia, o których mowa w art. 442 ust. 1 ustawy Pzp,



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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: 03/11/2022
Czas lokalny: 12:00

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: 31/01/2023
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 03/11/2022
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nie jest jawne. Procedura otwarcia ofert będzie przeprowadzona na platformie prowadzonego postępowania tj.
https://ezamowienia.gov.pl Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o złożonych ofertach.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu (zgodnie z przesłankami
obligatoryjnymi, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp) Oświadczenia składane wraz z ofertą i ich zakres: 2.
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj.
Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wobec powyższego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga, aby Wykonawcy wykazując brak podstaw do
wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składali wraz z ofertą oświadczenie JEDZ – Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia. Do złożenia przedmiotowego oświadczenia będzie zobowiązany Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (poniżej wskazanych dokumentów nie należy składać
z ofertą – od pkt 4): 4. Potwierdzenie o niepodleganiu wykluczeniu: a) Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. b) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: Art. 108 ust. 1 pkt 1 i
2 ustawy PZP, Art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, — sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. c)
oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej. d) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: Art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
dotyczący zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne po wydaniu
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej, Art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący orzeczenia
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, Art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczący
zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, Art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
dotyczący zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania. 4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: a) dokumentów wskazanych w pkt 4b) składa
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 4b) Dodatkowe wykluczenie: na podstawie art. 5k i 7 ust. 1 i ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego. Pozostałe informacje zawarto w SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach
przewidzianych w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych. 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 Pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 2.1. niezgodna ̨ z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjęta ̨ w
postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2.2. zaniechanie czynności w
postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się ̨
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone
podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o
którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę ̨ wnosi się ̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe
informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2022


