
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 065905194
Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 69c
Miejscowość: Tuchów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-170
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
E-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl
Tel.: +48 146210562
Faks: +48 146210564
Adresy internetowe:

Główny adres: http://dorzeczebialej.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego
I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z
o.o. na 2021 i 2022 rok
Numer referencyjny: ZP-11/20

II.1.2) Główny kod CPV

09310000 Elektryczność
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
mailto:przetargi@dorzeczebialej.pl?subject=TED
http://dorzeczebialej.pl/


Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1556),
zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, w szacowanej ilości 6 186 040 kWh dla
istniejących i planowanych do podłączenia punktów poboru określonych w załączniku
nr 1 do SIWZ, w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022, zgodnie z warunkami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gmina Tuchów, gmina Ryglice, gmina Ciężkowice, gmina Rzepiennik Strzyżewski,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w szacowanej ilości 6
186 040 kWh dla istniejących i planowanych do uruchomienia punktów poboru
określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Umowa będzie świadczona w okresie od
1.1.2021 do 31.12.2022 zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, czy to w formie prawa własności czy
posiadania zależnego do nieruchomości, na której stoi obiekt PPE, dla obiektów
objętych prowadzonym postępowaniem przetargowym.
3. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami
ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i
polskimi normami.
4. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 20 %) w okresie dostawy od 1.1.2021 r.
do 31.12.2022 wyniesie 6 186 040 kWh, w tym:
1) dla grupy taryfowej C12a: 2 036 840 kWh przy czym:
w strefie czasowej szczytowej (dziennej) 407 368 kWh;
w strefie czasowej pozaszczytowej (nocnej) 1 629 472 kWh;
2) dla grupy taryfowej B23: 2 057 200 kWh przy czym:
w strefie czasowej szczytowej (dziennej) 617 160 kWh;
w strefie czasowej pozaszczytowej (nocnej) 1 440 040 kWh;
3) dla grupy taryfowej C22b: 2 092 000 kWh przy czym:
w strefie czasowej szczytowej (dziennej) 1 464 000 kWh;
w strefie czasowej pozaszczytowej (nocnej) 628 000 kWh.
Moc umowna dla wszystkich istniejących i planowanych do uruchomienia w
2020/2021 r. punktów poboru wynosi łącznie 2 639 kW.
Uwaga! Szacunkowa ilość zamawianej energii jest ustalona na podstawie zużycia w
2019/2020 roku i ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert, w
żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu
energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie
w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii.
Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena
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



Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

II.2.14) Informacje dodatkowe

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 112-271325
IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci

wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

VI.3) Informacje dodatkowe:

Działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej ustawą „Pzp”,
Zamawiający: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. informuje, że unieważnia
postępowanie przetargowe pn. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki
Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2021 i 2022 rok”.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie w
przypadku, gdy „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego”.
W dokumentacji przetargowej pojawiły się wady, których nie można usunąć na
obecnym etapie prowadzonego postępowania oraz, które uniemożliwiają zawarcie
ważnej umowy w związku z czym Zamawiający unieważnia przedmiotowe
postępowanie przetargowe. Zamawiający we wzorze formularza ofertowego przyjął
niezgodny z taryfą Tauron Dystrybucja SA podział taryfy B23 na strefy czasowe
określając dla tej taryfy jedynie dwie strefy czasowe, gdy tymczasem OSD dokonuje
dla taryfy B23 rozliczeń dla trzech stref czasowych. W takim przypadku na podstawie
złożonych ofert brak jest możliwości zawarcia prawnie wiążącej umowy, gdyż albo
niektórzy Wykonawcy rozbili taryfę B23 na 3 strefy i taka oferta jest niezgodna z
SIWZ, albo Wykonawcy składając ofertę posługiwali się wzorem kalkulacji cenowej
zadanym przez Zamawiającego i w takiej sytuacji brak jest możliwości ustalenia ceny
jednostkowej, po której będzie rozliczana sprzedaż energii elektrycznej w strefie
szczytu przedpołudniowego i strefie szczytu popołudniowego. Z powyższych
przyczyn postępowanie należało unieważnić.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271325-2020:TEXT:PL:HTML


Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej
szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 –
198 g ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują
również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/08/2020
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