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Ogłoszenie nr 500254148-N-2018 z dnia 23-10-2018 r.

Gmina Świerklany: Dostawa energii elektrycznej w roku 2019
  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej 

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 630084-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 500239785-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Świerklany, Krajowy numer identyfikacyjny 27625900800000, ul.
Świerklańska  54, 44-264   Jankowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
324 327 500, e-mail przetargi@swierklany.pl, faks 324 327 509. 
Adres strony internetowej (url): www.swierklany.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa energii elektrycznej w roku 2019

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RIZ.271.9.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
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wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w roku 2019
na potrzeby wspólnych Zamawiających, o szacunkowym wolumenie
2.922,677 MWh, w podziale na nw. taryfy: a) C11 345,669 MWh b) C12a
37,886 MWh c) C12b 257,402/483,022 MWh d) C21 1.795,935 MWh e) G11
2,763 MWh 3.3. Szacunkową ilość zużycia energii elektrycznej dla
poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej określono w Załączniku
nr 5 do SIWZ – Wykaz punktów poboru energii elektrycznej. 3.4. Energia
elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami
ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej
ustawy i Polskimi Normami, w szczególności zgodnie z rozdziałem 10
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U.2007.93.623 ze zm.): Parametry jakościowe energii elektrycznej i
standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji.
3.5. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami
SIWZ i obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi, tj. m. in. zgodnie z:
a) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755 ze
zm.), b) rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
w obrocie energią elektryczną (Dz.2017.2500 ze zm.), c) rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U.2007.93.623 ze zm.), d) Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku
wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 2003/54/WE (Dz.
U. UE L 09.211.55), e) innymi aktami prawnymi, rozporządzeniami i
ustawami związanych z przedmiotem zamówienia. 3.6. Do realizacji umowy
w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne
obowiązywanie umów: a) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej
pomiędzy Zamawiającym a OSD, b) generalnej umowy dystrybucyjnej
zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 3.7. Sprzedaż energii elektrycznej
odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do
lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Tauron Dystrybucja S.A., z
którym Zamawiający posiada zawartą umowę o świadczenie takich usług.
3.8. Grupa taryfowa, moc umowna i warunki ich zmian oraz miejsce
dostarczenia energii elektrycznej dla punktów poboru wymienionych w
Załączniku nr 5 – Wykaz punktów poboru energii elektrycznej, określone są
każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy
Zamawiającym a OSD. Zwiększenie punktów poboru możliwe jest jedynie w
obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w
Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Zamawiający może zwiększyć moc
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przyłączeniową/umowną do obiektów w ramach, określonych przez
Zamawiającego w przedmiocie zamówienia, grup taryfowych. 3.9. Umowa o
świadczenie usług dystrybucji pozostanie ważna przez cały okres
obowiązywania umowy, a w przypadku jej rozwiązania Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od
momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie
usług dystrybucji. 3.10. Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną
odbywać się będzie na podstawie wskazań układu pomiarowo–
rozliczeniowego przekazanych Wykonawcy przez OSD. 3.11. Każdy z
Zamawiających wymienionych w pkt. 1.1. SIWZ zawrze odrębną umowę z
Wykonawcą na dostawę energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej
zgodnie z zawartą Umową nastąpi do każdego Zamawiającego odrębnie.
3.12. Umowa na sprzedaż energii elektrycznej reguluje wyłącznie warunki
sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych. 3.13. Ceny jednostkowe netto energii elektrycznej nie
ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem
zmiany przepisów skutkujących zmianą podatku akcyzowego. 3.14. W
przypadku powstania w trakcie obowiązywania umowy nowych punktów
poboru energii elektrycznej ilość tychże zostanie aneksem do umowy
dostosowania, a ceną jednostkową będzie cena jednostkowa energii zgodnie z
ofertą Wykonawcy w obrębie odpowiedniej grupy taryfowej. Zwiększenie
punktów poboru jest możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych, które
zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym
Wykonawcy. 3.15. Nie będzie stanowiło rozwiązania całej umowy
zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów
poboru energii elektrycznej ujętych w załączniku do umowy, chyba że
przedmiotem wypowiedzenia będą wszystkie punkty poboru określone w tym
załączniku. 3.16. Wykonawcy winni zbadać z należytą starannością
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i każdą zmianę treści SIWZ
oraz wyjaśnienia SIWZ, wydane podczas postępowania o udzielenie
zamówienia. 3.17. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca
zapoznał się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami
prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w
jakikolwiek sposób wpłynąć na lub dotyczyć działań i czynności objętych
ofertą i wynikającą z niej Umową. 3.18. Opis przedmiotu zamówienia nie
wymaga uwzględnia wymagań zgodnie z art. 29 ust. 5 Pzp w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych ponieważ zamówienie nie jest
przeznaczone do użytku osób fizycznych. Wymagania w zakresie dostępności
dla osób niepełnosprawnych nie dotyczą pracowników Zamawiającego, ze
względu na brak takich osób.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
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II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5
 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Dostawa energii
elektrycznej w roku 2019 zostało unieważnione przyczyn wskazanych w
przepisach art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy Pzp z zawartością
ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
Niemożność zapoznania się z treścią złożonej oferty ma charakter
bezwzględny i dotyczy wszystkich osób po stronie Zamawiającego.
Zamawiający jest odpowiedzialny za przestrzeganie powyższego zakazu i
wskazał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na taki sposób
zamknięcia i dostarczenia oferty do Zamawiającego, aby nie budziło
wątpliwości, iż przez cały czas oferta była przez Zamawiającego
przechowywana w nienaruszonym stanie i nikt nie miał do jej zawartości
dostępu. W dniu 12.10.2018 r. doszło do otwarcia koperty, w której złożono
ofertę do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przed terminem otwarcia tj. przed 15.10.2018 r. godz. 10:30. Naruszenie
opakowania, które sugeruje, iż z ofertą ktoś mógł się zapoznać przed terminem
wyznaczonym przez Zamawiającego, powoduje konieczność unieważnienia
postępowania. Brak należytej staranności ze strony Zamawiającego przy
przyjmowaniu ofert i przypadkowe jej otwarcie spowodowało, iż zaistniała
możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisu art. 86
ust. 1 ustawy Pzp, a takowe naruszenie miałoby wpływ na wynik
postępowania. Przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający
unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą
zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wadą w
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rozumieniu tego przepisu jest nieusuwalna wada samego postępowania, która
wywiera istotny wpływ na umowę powodując jej nieważność. Na przesłankę
unieważnienia postępowania składają się dwie okoliczności, których łączne
wystąpienie warunkuje jego unieważnienie: 1. niezbędne jest istnienie tak
istotnej wady postępowania, że jest ona niemożliwa do usunięcia – a przez to
niemożliwe będzie zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, 2. wada
postępowania, która ma być podstawą jego unieważnienia, musi mieć więc
charakter nieusuwalny i powodujący równocześnie, że umowa zawarta w
wyniku takiego postępowania będzie wskutek istnienia tej wady względnie
nieważna (będzie podlegać unieważnieniu). Gdyby wada postępowania była
usuwalna, wystarczające byłoby jej usunięcie, a nie unieważnianie całego
postępowania. Otwarcie oferty przed terminem jej otwarcia jest wadą, której
nie można usunąć, ponieważ otwartej oferty nie można ponownie otworzyć. W
przedmiotowej sprawie nie jest możliwe usunięcie wady, a jedynie
unieważnienie postępowania. W tym stanie rzeczy należało unieważnić
przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
(zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego).
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE
NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz
wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


