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Ogłoszenie nr 500289456-N-2018 z dnia 04-12-2018 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: 636435-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:

nie
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
tak 
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne
oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Gmina Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, regon 276259008,
Tomasz Pieczka, tel. 32 43 27 500 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach, ul. Prosta 2, 44-
264 Jankowice, regon 272463775, Adam Badura, tel. 32 422 96 60 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Strażacka 1, 44-266 Świerklany,
regon 273243350, Marian Werner, tel. 32 430 44 97 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica, ul. Równoległa 5, 44-264
Jankowice, regon 001199021, Piotr Pszonka, tel. 32 433 92 76 
Przedszkole nr 1, ul. Boryńska 6, 44-266 Świerklany, regon 271512885,
Celina Szulik, tel. 32 430 46 30 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza, ul. Boryńska 6, 44-266
Świerklany, regon 001199015, Katarzyna Ciesielska, tel. 32 430 41 89 
Przedszkole nr 2, ul. 3 Maja 18, 44-266 Świerklany, regon 271512879,
Jarosława Potysz, tel. 32 430 40 39 
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Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 3 Maja 18, 44-266 Świerklany, regon
000273896, Maria Rduch, tel. 32 430 41 87

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Świerklany, Krajowy numer identyfikacyjny 27625900800000, ul.
Kościelna  85, 44-266  Świerklany, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
324 327 500, e-mail przetargi@swierklany.pl, faks 32 43 27 501. 
Adres strony internetowej (url): www.swierklany.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez
każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i
na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z
zamawiających zawarł umowę): 
Za przeprowadzenie postępowania odpowiedzialna jest Gmina Świerklany.
Na mocy art. 16 ust. 6 Pzp wszyscy wspólni Zamawiający ponoszą
odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy Pzp.
Zamówienie będzie udzielane przez każdego Zamawiającego indywidualnie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

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

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RIZ.271.10.2018

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
wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

3.1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 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
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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
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
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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
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: 



4.12.2018

5/6

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 662222.41 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami
Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o
udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 60 
Kod pocztowy: 30-417 
Miejscowość: Kraków 
Kraj/woj.: małopolskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii
Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI
ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1257852.96 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1257852.96 
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Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1330111.53 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 
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. 


