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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46274-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kamień Pomorski: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 020-046274

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Kamień Pomorski
Adres pocztowy: ul. Stary Rynek 1
Miejscowość: Kamień Pomorski
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 72-400
Państwo: Polska
E-mail: a.rudyk@kamienpomorski.pl 
Tel.:  +48 913823969
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kamienpomorski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.kamienpomorski.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kamień Pomorski
Adres pocztowy: ul. Stary Rynek 1
Miejscowość: Kamień Pomorski
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 72-400
Państwo: Polska
E-mail: a.rudyk@kamienpomorski.pl 
Tel.:  +48 913823969
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kamienpomorski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.kamienpomorski.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Kamień Pomorski
Adres pocztowy: ul. Stary Rynek 1
Miejscowość: Kamień Pomorski
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 72-400
Państwo: Polska
E-mail: a.rudyk@kamienpomorski.pl 
Tel.:  +48 913823969
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kamienpomorski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.kamienpomorski.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://www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski
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
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Gmina Kamień Pomorski. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 
01.04.2022 do 31.03.2023
Numer referencyjny: PIGK.271.1.2022

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 kompleksowa dostawa (obejmująca dostawę i świadczenie usług dystrybucji) 
energii elektrycznej do 137 punktów poboru (PPE) dla potrzeb Gminy Kamień Pomorski.

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:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 48 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 607 517 kWh, z tego:
Strefa I 451 874 kWh
Strefa II 155 643 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii 
elektrycznej na poziomie (+/-10%).
4. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej odbywać się będą w terminie od 01.04.2022r. do 31.03.2023r.
5. Obowiązujące obecnie umowy na kompleksowe dostawy energii elektrycznej wygasną w dniu 31.03.2022r.

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
Okres w miesiącach: 12
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:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 89 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 399 576 kWh, z tego:
Strefa I 399 408 kWh
Strefa II 168 kWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii 
elektrycznej na poziomie (+/-10%).
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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
Okres w miesiącach: 12
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:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności 
gospodarczej jeżeli wykaże:
1) posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie 
obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
oraz
2) posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, 
tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, lub jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, posiadanie ważnej 
Umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajdują się punkty poboru opisane w Załączniku 
nr 1a i/lub 1b do SWZ.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i to on 
zrealizuje kompleksową dostawę energii elektrycznej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli 
wykaże, że
1) W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 600 000,00 zł
(sześćset tysięcy)
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 300.000,00 zł
(trzysta tysięcy)
3) W przypadku składania oferty na Część 1 i Część 2 zamówienia:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 900 000,00 zł
(dziewięćset tysięcy).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
4. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 
wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to 
w tym okresie:
1) W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia:
dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 500 000 kWh
(pięćset tysięcy)
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia:
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 300 000 kWh
(trzysta tysięcy)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 100 PPE (sto)
3) W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia (Część 1 i Część 2):
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 800 000 kWh (osiemset tysięcy)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 100 PPE (sto)
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały wykonane.
W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu 
została faktycznie zrealizowana.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
zdolności technicznej lub zawodowej spełniają łącznie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte zostaną:
Część 1 zamówienia – 3 umowy pomiędzy wykonawcą a
1) Gminą Kamień Pomorski
2) Spółką Marina Kamień Pomorski Sp. z o.o.
3) Kamieńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Część 2 zamówienia – 1 umowa
z Gminą Kamień Pomorski.
2. Projektowane zapisy umowy zawarte zostały w Złączniku nr 9 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/02/2022
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: 28/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/02/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba zamawiającego – za pośrednictwem platformy zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2.Postępowanie prowadzenie jest w j. polskim.
3.Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z 
wykonawcami, z uwagi na limit znaków, zostały zawarte w SWZ.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, z 
uwagi na limit znaków, zostały zawarte w 2 SWZ.
5. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 108 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy. Wykaz przesłanek wykluczenia zawarty jest w SWZ.
6. Dokumenty wymagane przez zam., które należy złożyć składając ofertę:
1)formularz oferty
2)odpis lub inf z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w 
imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania
3)pełnomocnictwa
4)ośw. wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby
5)podmiotowe środki dowodowe - oświadczenie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (tylko w 
przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia)
6) JEDZ
7) formularz cenowy
7. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu wymagane na 
wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy:
a)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycząca orzeczenia 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego
c)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej
d)odpis lub inf. z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp
e)ośw. wyk. o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w
- art. 108 ust. 1 pkt 3 pzp
- art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp
- art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp
- art. 108 ust. 1 pkt 6 pzp
8.Z uwagi na limit znaków szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz
zasady składania dokumentów zawarte są w SWZ.
9.Na podstawie art. 139 ust. 1 pzp 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.
10.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
zobowiązany jest złożyć dokumenty zgodnie z SWZ.
11.Wadium należy wnieść w wysokości: Część 1 zamówienia: 18.000,00 zł (słownie złotych: 2) ,a Część 2 
zamówienia: 9.500,00 zł (słownie złotych:
dziewięć tysięcy pięćset 00/100).W przypadku składania oferty na Część 1 i Część 2 zamówienia: 27.500,00 zł 
(słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset 00/100)
przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
12.Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% wartości umów: dla części 1 zamówienia wyniesie 3%, dla 
części 2 zamówienia: wykonawca wniesie 2%.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 2. 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 ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 4. 
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu (za pomocą Platformy) przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Odwołujący mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, 
a także wobec postanowień siwz, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych 
niż określone w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. 
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 9. Na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: +48 224587840
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2022
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