
Ogłoszenie nr 510237480-N-2020 z dnia 25-11-2020 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o.: Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Szczebrzeszynie Sp. z o. o.

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: 611030-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540235692-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
61490672000000, ul. ul. Gorajska  51, 22-460  Szczebrzeszyn, woj. lubelskie, państwo Polska,
tel. 846 821 167, e-mail zgkim@op.pl, faks 846 821 167.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w
 Szczebrzeszynie Sp. z o. o.

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:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż
energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, na potrzeby
budynków i obiektów zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Szczebrzeszynie Sp. z o. o. Szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od dnia 01.01.2021
r. do dnia 31.12.2021 r. wyniesie 502 482,00[kWh] w tym: - w grupie taryfowej B22 209 338,00
kWh, - w grupie taryfowej C12A 57 963,00 kWh, - w grupie taryfowej C23 228 301,00 kWh, -
w grupie taryfowej G11 6 865,00 kWh, - w grupie taryfowej C11 15,00 kWh.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
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nie
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

Dodatkowe kody CPV: 65300000-6

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:
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający
zawiadamia o unieważnieniu postępowania pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na
potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o., znak: 2/2020”
Zamawiający unieważnił postępowanie, a podstawą faktyczną unieważnienia były błędy w SIWZ z
uwagi na posiadaną przez Zamawiającego instalację fotowoltaiczną w jednym z punktów poboru
energii, co nie zostało uwzględnione przy opracowaniu SIWZ. Przygotowany w pierwotnym
kształcie przetarg znacznie ograniczał konkurencję, a co za tym idzie koniecznym stało się jego
unieważnienie. Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.
Zgodnie z art. 180 p.z.p. od w/w czynności przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie
z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p. Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu
zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p. Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 30.11.2020 r., czyli po 5
dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

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.
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