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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasto Nowy Targ
NIP 735-001-40-12
ul. Krzywa 1
Nowy Targ
34-400
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
Tel.:  +48 182611244
E-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl 
Faks:  +48 182662312
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ
wokresie od 1.7.2019 r. do 30.6.2020 r.
Numer referencyjny: ZP.271.6.2019

II.1.2) Główny kod CPV
09300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek
Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1.7.2019 r. do 30.6.2020 r.
2. Szczegółowe dane dotyczące dostawy energii elektrycznej i sposobu jej wykonania:
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1/ zakres zamówienia obejmuje zakup energii w ilości około 3 172 058 kWh.
2/ wskazane zużycie ma charakter szacunkowy i orientacyjny, który służy jedynie wycenie, a następnie
porównaniu ofert, a w konsekwencji nie stanowi zobowiązania zamawiającego do zakupu energii elektrycznej
w podanej ilości, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji umowy, a rozliczenie
następować będzie na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej w obiektach, zgodnie ze
wskazaniami liczników,
Pozostałe informacje znajdują się w SIWZ

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 982 069.16 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nowy Targ

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek
Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 1.7.2019 r. do 30.6.2020 r.
2. Szczegółowe dane dotyczące dostawy energii elektrycznej i sposobu jej wykonania:
1/ zakres zamówienia obejmuje zakup energii w ilości około 3 172 058 kWh.
2/ wskazane zużycie ma charakter szacunkowy i orientacyjny, który służy jedynie wycenie, a następnie
porównaniu ofert, a w konsekwencji nie stanowi zobowiązania zamawiającego do zakupu energii elektrycznej
w podanej ilości, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji umowy, a rozliczenie
następować będzie na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej w obiektach, zgodnie ze
wskazaniami liczników,
3/ szacunkowe zużycie energii elektrycznej w wyżej wymienionym okresie, moce umowne, taryfy dla
poszczególnych obiektów oraz ich charakterystyka zostały wskazane w zestawieniu, które stanowi załącznik nr2
i 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4/ ilość punktów poboru energii elektrycznej może ulec zmianie, zmiany będą wprowadzane w formie aneksu
doumowy,
5/ w związku z planowaną modernizacją układu pomiarowego Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji może
od1.7.2019 r. do 30.6.2020 r. zawrzeć umowę na dostawę energii elektrycznej dla Miejskiej Hali Lodowej
ul.Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ w ilości około 335 000,00 kWh.
6/ dostarczana przez wykonawcę energia elektryczna musi spełniać wymagania określone w
obowiązującychprzepisach, w szczególności ustawie Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1059 z
późn. zm.) oraz aktachwykonawczych wydanych na jej podstawie, jak i innych związanych z nimi aktach
obowiązującego prawa orazpolskimi normami,
7/ po zakończeniu postępowania zamawiający przekaże wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,
wszelkiedane niezbędne do przeprowadzenia przez wykonawcę zmiany sprzedawcy,
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8/ termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie krótszy niż 14 dni od daty
dostarczeniaprawidłowo wystawionej, nie częściej niż raz w miesiącu, faktury, ze wskazaniem punktu odbioru i
ilości zużyciaenergii elektrycznej i dostarczenia jej na adres korespondencyjny odbiorcy (wskazany w umowie),
9/ termin dostarczenia odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury lub faktur VAT ustala się na nie mniej niż 14dni
przed terminem zapłaty określonym na fakturze. W razie niezachowania tego terminu, termin płatnościwskazany
w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia,
10/ rozliczenia odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej (wyklucza
sięstosowanie rat planowych i faktur prognoz) w danym okresie rozliczeniowym wg ceny jednostkowej
wynikającejz oferty wykonawcy,
11/ cena jednostkowa netto sprzedaży energii elektrycznej jest stała przez cały okres trwania umowy,
12/ cena jednostkowa brutto może ulec zmianie jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatkuod
towarów i usług VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
a wszczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub
przepisówwykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych
lub certyfikatydotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę
wynikającą zobowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności
sporządzeniaaneksu do umowy,
13/ wymagane jest posiadanie przez wykonawcę, umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
(TauronDystrybucja S. A. ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków) na świadczenie usług dystrybucyjnych na
obszarze,na którym znajduje się miejsce odbioru energii elektrycznej – w przypadku wykonawców nie
będącychwłaścicielami sieci dystrybucyjnej,
Pozostałe informacje zostały zawarte w 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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium wyboru wykonawcy oceniane będzie według następujących zasad:
1. Cena - 60 %
2. Termin płatności - 40 %

Sekcja IV: Procedura
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: 2019/S 063-146050

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146050-2019:TEXT:PL:HTML
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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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP.271.6.2019

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ
wokresie od 1.7.2019 r. do 30.6.2020 r.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/05/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
TAURON Sprzedaż Sp. z o. o.
ul. Łagiewnicka 60
Kraków
30-417
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 982 069.16 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 073 424.43 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, 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, przysługują
środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zmówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła
kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy, albo w terminie
15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zmówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zmówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012r. - Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z
jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2019


