Ogłoszenie nr 500076167-N-2017 z dnia 15-12-2017 r.
Gmina Brody: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
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: 628794-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brody, Krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000, ul. ul. St. Staszica 3, 27230
Brody, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 711 205, e-mail
inwestycyjny.brody@vp.pl,
faks
412 711 231.
Adres strony internetowej (url): www.brody.info.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I.271.DE.17
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 niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów
Zamawiającego. Całkowite szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r. wynosi: - taryfa całodobowa: 1.281 678 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część
niniejszego SIWZ. Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien
uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)10%. Przedmiotem
zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
20 grudnia 2004r. (Dz.U.2005r., nr 2, poz.6) w sprawie szczegółowych warunków
przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci,
określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej. Usługi dystrybucyjne będą
świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy zamawiającymi

(odbiorcami/płatnikami) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Wykonawca, w
oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym
i zamawiających (odbiorców/płatników) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu
OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia
punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez zamawiającego (po wyborze
najkorzystniejszej oferty, najpóźniej w dniu zawarcia umów sprzedaży) dane do zmiany
sprzedawcy W odniesieniu do wszystkich punktów poboru zmiana sprzedawcy nastąpi po raz
kolejny, oznacza to że odbiorcy posiadają rozdzielone umowy dystrybucyjne. Warunkiem
rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych
punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy,
posiadanie przez odbiorcę/płatnika ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na
sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych. Obowiązujące obecnie umowy
wygasną z dniem 31.12.2017r. – umowy nie wymagają wypowiadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV: 09300000-2
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:
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie
wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W prowadzonym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez
Zamawiającego na dzień 14 grudnia 2017 roku godz. 9:45 nie złożono żadnej oferty.
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.
Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

