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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Transportowy Dozór Techniczny
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 017231686
Adres pocztowy: Puławska 125
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-707
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@tdt.gov.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tdt.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.tdt.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: Państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Dozór techniczny w zakresie transportu

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej

Numer referencyjny: ZP 24/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, zwana dalej też sprzedażą energii elektrycznej w 
rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), dla Transportowego Dozoru Technicznego 
(zwanego dalej TDT). Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy 
Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Wykonawca 
zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi odbiorców, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa energetycznego. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z opisem 
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przedmiotu zamówienia oraz na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy 
(PPU).

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 budynku TDT przy ul. Puławskiej 125 w Warszawie

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej do budynku TDT przy ul. Puławskiej 125 w Warszawie stanowiącego własność 
Transportowego Dozoru Technicznego w szacowanej ilości 1 824 000 kWh, zgodnie z warunkami zawartymi 
w opisie przedmiotu stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SWZ i projektowanych postanowieniach umownych 
stanowiących załącznik nr 2 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla budynków Oddziałów Terenowych TDT

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej dla budynków Oddziałów Terenowych TDT w planowanej ilości 236 900 kWh dla 
dziewięciu punktów poboru energii elektrycznej należących do TDT, zgodnie z warunkami zawartymi w opisie 
przedmiotu stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SWZ i projektowanych postanowieniach umownych stanowiących 
załącznik nr 2 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

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:
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada: 
• aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, o której 
mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385), wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; • aktualną umowę lub promesę o posiadaniu umowy z Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru energii 
elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących Operatorami Systemu Dystrybucyjnego. W przypadku 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców, musi 
spełniać warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2 lit. a) powyżej wówczas zamówienie musi 
być realizowane przez tego Wykonawcę, który wykazał się spełnieniem tych warunków. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają 
poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że 
posiada: • dla części I - Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
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wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego 
w ilości co najmniej 900 MWh każda; • dla części II - Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy energii 
elektrycznej dla odbiorcy końcowego w ilości co najmniej 100 MWh każda. W przypadku gdy Wykonawca 
składa ofertę na kilka części może posłużyć się tymi samym dostawami, pod warunkiem, że zrealizował je 
w zakresie wymaganym w danej części. Wielkość danej dostawy musi być zrealizowana w ramach jednej 
umowy zobowiązaniowej. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający wymaga aby w zakresie danej części wskazany powyżej warunek został spełniony w całości przez 
jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W przypadku wykazania się przez 
Wykonawcę doświadczeniem w zakresie dostawy wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający 
uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert część dostawy została wykonana w 
wymaganym czasie i zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia i Projektowanych 
postanowieniach umowy, zgodnie z cenami podanymi w formularzu ofertowym

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: 07/10/2022
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: 04/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje przez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje przez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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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: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a);

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2022


