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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:632176-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Skarszewy: Elektryczność
2022/S 220-632176

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Skarszewy
Adres pocztowy: Plac Gen. Józefa Hallera 18
Miejscowość: Skarszewy
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-250
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach
Adres pocztowy: ul. Szkolna 9
Miejscowość: Skarszewy
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-250
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny
Adres pocztowy: ul. Gdańska 7
Miejscowość: Godziszewo, stara i nowa szkoła
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-209
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny
Adres pocztowy: ul. Demlin 25
Miejscowość: Godziszewo, Demlin
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-209
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1
Adres pocztowy: ul. Bączek 1
Miejscowość: Skarszewy, Bączek
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-250
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 27
Miejscowość: Skarszewy
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-250
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach
Adres pocztowy: ul. Kopernika3
Miejscowość: Skarszewy
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-250
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Więckowach
Adres pocztowy: ul. Więckowy 25
Miejscowość: Skarszewy, Więckowy
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-250
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Więckowach
Adres pocztowy: ul. Więckowy dz. 228
Miejscowość: Skarszewy, Więckowy
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-250
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole w Skarszewach "Tęczowy Zakątek"
Adres pocztowy: ul. Kopernika 1
Miejscowość: Skarszewy
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-250
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Szczodrowie
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Skarszewy Szczodrowo
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-250
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Pogódkach
Adres pocztowy: ul. Cystersów 13
Miejscowość: Pogódki
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-236
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Pogódkach
Adres pocztowy: ul. Koźmin 57
Miejscowość: Pogódki, Koźmin
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-236
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Pogódkach
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Pogódki
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-236
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Pogódkach
Adres pocztowy: ul. Szkolna 3
Miejscowość: Pogódki
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-236
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres pocztowy: ul. Wybickiego 10
Miejscowość: Skarszewy
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-250
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres pocztowy: ul. Starogardzka
Miejscowość: Skarszewy Borówno Wielkie
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-250
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 11
Miejscowość: Skarszewy
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-250
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach
Adres pocztowy: ul. Sambora 2
Miejscowość: Skarszewy, Pogódki
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-250
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 1
Miejscowość: Skarszewy
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-250
Państwo: Polska
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl 
Tel.:  +48 585882201
Faks:  +48 585882651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skarszewy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skarszewy/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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
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Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi 
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Skarszewy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ska
Numer referencyjny: WI.271.28.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii 
elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Skarszewy oraz 
jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy.
2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w 
szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z 
dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
energią elektryczną oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną.

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
65310000 Przesył energii elektrycznej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii 
elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Skarszewy oraz 
jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy.
2. Dane dotyczące poszczególnych punktów pomiarowych oraz niezbędne informacje zostały zawarte w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako „SOPZ”) stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ + Tabela 
Excel.
3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w 
szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z 
dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
energią elektryczną oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające 
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rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną.
4. Przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Parametry jakościowe energii elektrycznej 
w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
5. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z wymogami zawartymi w SOPZ oraz projektowanych istotnych 
postanowieniach umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
6. Prawem właściwym dla niniejszego zamówienia (w tym dla umowy zawartej w wyniku niniejszego 
postępowania i dla oceny skutków prawnych wszystkich dokumentów w tym zamówieniu) jest prawo polskie z 
uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których 
mowa w art. 94 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. 
oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
10. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zmawiający, ze względu na brak możliwości 
opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, odwołuje się do norm, 
ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, bądź wskazane są 
znaki towarowe, patenty, źródła pochodzenia lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
11. W przypadku, gdy w dokumentach, które stanowią opis przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, 
produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i 
jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co 
najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie 
się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz 
jakość jest nie gorsza od jakości produktów opisanych w SWZ.
12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca 
załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 
oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
Pozostałe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w 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
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, zaliczek., odbycia wizji lokalnej. Informacje o środkach 
komunikacji elektronicznej do komunikacji, sposób przygotowania i sporządzenia oferty został określony w 
SWZ. Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

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 przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności wskazanych 
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie wskazanym w art. 111 ustawy Pzp, 
wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.);
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze. zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 463);
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo udaremniania, lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy, lub ukrywania 
ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa;
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 ze zm.);
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o 
których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe;
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, chyba że Wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
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ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne wraz z odsetkami, lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi 
Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
ciąg dalszy w sekcji III 1.2.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
6) jeżeli, w przypadkach o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie 
zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie 
z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy 
Pzp, jeśli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
7. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp, są wystarczając do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania rzetelności, 
Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
8. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
VII.I. Podstawy wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
1. Na podstawie 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 (Dz. U. z 
2022 r. poz. 835), z niniejszego postępowania Zamawiający wykluczy:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 
655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 
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wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na 
listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2. Ponadto zgodnie z art. 5k Rozporządzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z 
dnia 8 kwietnia 2022 r. zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub 
koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 
6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 
2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. 
j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 
50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, 
o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na 
których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy 
przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
3. Zamawiający dokona weryfikacji czy podmioty o których mowa powyżej podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz czy podlegają zakazowi 
zamówień o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie z dnia 8 kwietnia 2022 r. między innymi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy składane wraz z ofertą.
VIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu:
1) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów:
a) Wykonawca posiada aktualną na okres realizacji przedmiotu zamówienia koncesję, wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz
b) Wykonawca posiada aktualną na okres realizacji przedmiotu zamówienia koncesję, wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii 
elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 
z poźn. zm.), lub obowiązującą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia umowę generalną dystrybucji dla 
usługi kompleksowej dla podmiotów instytucjonalnych zawartą z Energa Operator SA.
2) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał (lub wykonuje) w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie co najmniej jedną kompleksową dostawę wraz z dystrybucją energii elektrycznej o 
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wolumenie przekraczającym 500 MWh, przez okres co najmniej 12 miesięcy, dla jednego Zamawiającego lub w 
ramach jednej grupy zakupowej;
Uwaga!
• Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli spełnia 
go w całości ten podmiot,
ciąg dalszy w sekcji III 1.3.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek 
dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa 
w ust. 2 pkt 1) jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i 
zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, warunek 
wskazany w ust. 2 pkt 2 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie danej części winien 
spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
• W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę dostawy rozliczenie nastąpiło w walucie innej niż w PLN, 
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu, zobowiązany jest do 
przeliczenia wartości wykonanych usług przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony 
w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - opublikowanych na dzień zamieszczenia 
Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie Zamawiającego.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, 
że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, 
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze Wykonawcy - może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę cudzym potencjałem (podmiot trzeci), Wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Zamawiający działając na podstawie art. 139 ustawy Pzp w pierwszej kolejności 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.
IX. Dokumenty składane razem z ofertą.
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w 
formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Do przygotowania 
oferty zaleca się skorzystanie ze wzorów dołączonych do niniejszego SWZ:
1) Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ oraz Arkusza kalkulacyjnego stanowiącego 
załącznik 3.1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego 
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wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie istotne informacje wymagane we wzorze. Arkusz 
kalkulacyjny oferty stanowi integralną część Formularza Ofertowego. Należy podpisać zarówno Formularz 
Ofertowy jak i Arkusz kalkulacyjny oferty.
2. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – JEDZ 
(załącznik nr 4 do SWZ)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2) Oświadczenie, iż nie istnieją wobec Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby okoliczności, o których 
mowa w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 lub 11 do SWZ).
3) Pełnomocnictwo - zakres, forma w SWZ
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 8 
do SWZ)
5) zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ) - zakres, forma w SWZ
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - zakres, forma w SWZ
X. Dokumenty składane na wezwanie, podmiotowe środki dowodowe.
1. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 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:
1) informacji z KRK w zakresie i formie określonym w SWZ
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, w zakresie i formie w SWZ
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie i formie w SWZ
4) dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
Pzp, w zakresie i formie w SWZ
5) wykaz dostaw wykonanych, również wykonywanych w zakresie i formie określonym w SWZ
6) Aktualnej na okres realizacji przedmiotu zamówienia koncesji, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
7) Aktualnej na okres realizacji przedmiotu zamówienia koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z 
ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (w przypadku wykonawców będących właścicielami 
sieci dystrybucyjnej) albo obowiązującej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia umowy generalnej 
dystrybucji dla usługi kompleksowej dla podmiotów instytucjonalnych zawartej z właściwym Operatorem 
Systemu Dystrybucji (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym 
znajduje się miejsce dostarczania energii, lub oświadczenie o posiadaniu zawartej ww. umowy (w przypadku 
wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej)
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast informacji z KRK, o 
której mowa w swz - składa informację/dokumenty odpowiednio opisane co do formy, aktualności i treści w SWZ
3. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium RP, przepis Rozdz. X ust. 2, 3 SWZ stosuje się odpowiednio
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów. podmiotowe środki dowodowe na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.
5. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 
ustawy Pzp, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w 
odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
6. Formy dokumentów i oświadczeń określa SWZ.
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca w dniu zawarcia umowy złoży aktualne na dzień składania oświadczenie, że:
1) nie podlega wykluczeniu na podstawie 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
2) nie istnieją wobec Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby okoliczności, o których mowa w art. 5k 
rozporządzenia Rady UE 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576.
Pozostałe informacje znajdują się w Rozdziale XXI, XXII SWZ oraz Załączniku nr 2 do SWZ.

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: 16/12/2022
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: 15/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/12/2022
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej (adres https://platformazakupowa.pl/pn/
skarszewy). Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, 
podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i 
otwarcie ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest:
Andrzej Janikowski, Naczelnik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Skarszewach

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV Kwartał 2023 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
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VI.3) Informacje dodatkowe:

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 224587701
Faks:  +48 22458770
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej (Rozdział XXIV SWZ)
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 Pzp (art. 505-590).

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2022
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