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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: REGON 852747825 
Adres pocztowy: Jana III Sobieskiego 69C 
Miejscowość: Tuchów 
Kod NUTS: PL217 Tarnowski 
Kod pocztowy: 33-170 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Piotr Zając 
E-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl 
Tel.: +48 146506204 
Adresy internetowe:  
Główny adres: www.dorzeczebialej.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Numer referencyjny: ZP-6/22

Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na okres od 1

stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_pl
https://prozorro.gov.ua/page/plus#register
mailto:przetargi@dorzeczebialej.pl?subject=TED
http://www.dorzeczebialej.pl/
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy
Prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385 t.j. z dnia 2022.07.01), zwanej dalej sprzedażą
energii elektrycznej, w szacowanej ilości 3 076 450 kWh dla istniejących i
planowanych do podłączenia punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do SWZ,
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zgodnie z warunkami zawartymi w
Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”. 2. Wykaz punków poboru, w
którym opisano dane identyfikujące punkty poboru energii elektrycznej (PPE) zawarto
w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

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

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy
Prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385 t.j. z dnia 2022.07.01), zwanej dalej sprzedażą
energii elektrycznej, w szacowanej ilości 3 076 450 kWh dla istniejących i
planowanych do podłączenia punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do SWZ,
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zgodnie z warunkami zawartymi w
Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”. 2. Wykaz punków poboru, w
którym opisano dane identyfikujące punkty poboru energii elektrycznej (dalej
PPE)zawarto w Załączniku nr 1 do SWZ. 3. Sprzedaż energii elektrycznej realizowana
będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
Energetyczne (t.j.Dz.U.2021.716 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej
ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. nr 93 poz. 623 ze zm.), aktualnie obowiązującej taryfy dla usług
dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego
(OSD) zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz
jednostkowych cen energii czynnej określonych po rozstrzygnięciu przedmiotowego
postępowania. 4. Prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczna w okresie
realizacji zamówienia: Taryfa B23 - 1 100 000 kWh - 1 obiekt Taryfa C22b - 877 700
kWh - 4 obiekty Taryfa C12a - 1 098 750 kWh - 260 obiektów RAZEM: 3 076 450
kWh Moc umowna dla wszystkich istniejących i planowanych do uruchomienia w 2023
r. punktów poboru wynosi łącznie 3111 kW. Uwaga! Szacunkowa ilość zamawianej
energii jest ustalona na podstawie zużycia w 2021 roku oraz pierwszej połowie 2022
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 SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych
PPE lub zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych
już PPE. 2. Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe. W przypadku nie
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

roszczenia z tego tytułu. 3. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub
skorzystać wielokrotnie do wyczerpania maksymalnej kwoty określonej w
Projektowanych postanowień umowy. 4.Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest
oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i
złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy
energii elektrycznej stanowiące zamówienie podstawowe. Zamówienia będą określały
ilość i taryfy dostaw energii oraz numer umowy, na podstawie której realizowane jest
prawo opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

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.1.8) 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: 2022/S 194-546533
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

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na okres od 1

stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

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:
1.Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
oraz https://www.dorzeczebialej.pl/przetargi/aktualne/. Przedmiotowe
postępowanie prowadzone będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami oraz składania ofert dostępna jest pod
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz
https://www.dorzeczebialej.pl/przetargi/aktualne/. Adres strony internetowej, na
której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, jest
strona prowadzonego postępowania. 2. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu: a) portalu który dostępny jest pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/, b) ePUAPu dostępnego pod adresem:
/dorzeczebialej/SkrytkaESP na adres skrzynki Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp.
z o.o. oraz c) poczty elektronicznej - przetargi@dorzeczebialej.pl (za wyjątkiem
złożenia oferty, zmiany, wycofania oferty)

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:546533-2022:TEXT:PL:HTML
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
https://www.dorzeczebialej.pl/przetargi/aktualne/
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
https://www.dorzeczebialej.pl/przetargi/aktualne/
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
mailto:przetargi@dorzeczebialej.pl?subject=TED
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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 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587801 
Faks: +48 224587800 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

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.: +22 4587801 
Faks: +22 4587800 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2022

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
https://www.uzp.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
https://www.uzp.gov.pl/

