
GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Gdynia, dnia 12 stycznia 2012 roku.

L.dz .. m...../2012

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych
na "Dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów
Zamawiającego" znak sprawy 30/PN/20ll.

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późno zm.), zw.
dalej "Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.

1. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena wPLNoferty

1 Energa Obrót S.A., ul Mikołaja Reja 29, 80-870 606.098,64Gdańsk

2. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę złożoną przez Energa Obrót
S.A., z siedzibą w Gdańsku (80-870) przy ul Mikołaja Reja 29. Treść złożonej oferty nie
odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca nie załączył do oferty wymaganej zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 8 pkt. 2
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowej specyfikacji cenowej,
zawierającej szczegółowe wyliczenie łącznej ceny brutto dostawy energii elektrycznej dla
poszczególnych obiektów Zamawiającego tj. wszystkie składowe ceny m.in. taryfy i ceny
jednostkowe stałe, zmienne itp.
Zgodnie z Rozdziałem 15 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, cena
ofertowa wskazana w formularzu ofertowym powinna być określona w oparciu o
załączoną do oferty szczegółową specyfikację cenową i stanowić sumę cen brutto dla
poszczególnych obiektów Zamawiającego. Zgodnie z Rozdziałem 15 ust. 2 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca zobowiązany był załączyć do oferty
Szczegółową specyfikację cenową zawierającą wyliczenia ceny brutto dostawy energii
elektrycznej dla poszczególnych obiektów Zamawiającego, zgodnie z Rozdziałem 6 ust.
8 pkt. 2 SIWZ.
W związku z tym, że "Szczegółowa specyfikacja cenowa" nie jest dokumentem na
potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu ani dokumentem na potwierdzenie
spełnienia warunków przez oferowaną dostawę, Zamawiający nie mógł wezwać
Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy.
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Poza tym Wykonawca złożył ofertę na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż
energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego na okres 11 miesięcy. Zgodnie z
modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 19 grudnia 2011 roku,
Zamawiający dokonał m.in. zmiany terminu realizacji zamówienia oraz przewidywanych
ilości kWh w okresie obowiązywania umowy.
I tak zgodnie z modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin
realizacji zamówienia wynosi 4 miesiące od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak
niż od 01.02.2012 r.; a w przypadku stadionu rugby przy ul. Kazimierza Górskiego w
Gdyni, nie wcześniej jak po skutecznym rozwiązaniu umowy z dotychczasowym
dostawcą energii elektrycznej, nie wcześniej niż od 01.05.2012 r., natomiast szacowane
ilości kWh wynoszą:

przewidywaną ilość kWh w okresie obowiązywania
Przedmiot zamówienia umowy zmienia się:

z na
budynek szatni piłkarskich ul. Olimpijska
w Gdyni, moc przyłączeniowa 90 kW,

146660 60000ilość energii 160000 kWh/rok, grupa
taryfowa C 128
stadion rugby ul. Kazimierza Górskiego w
Gdyni, moc przyłączeniowa 500 kW, 187000 12200ilość energii 300000 kWh/rok, grupa
taryfowa 823
stadion piłkarski ul. Olimpijska w Gdyni
moc przyłączeniowa 2x 1250 kW, ilość
energii I 500 000 kWh/rok, grupa 1375000 610000taryfowa 821, 822 lub 823 z
proporcjonalnym rozdziałem zużyciem na
poszczególne strefy czasowe,
nabrzeże basenu jachtowego Al. Jana
Pawła II 13A w Gdyni, moc
przyłączeniowa 80 kW, ilość energii 45830 17000
50 000 kWh/rok, grupa taryfowa C22A,

zaplecze socjalno - biurowego Al. Jana
Pawła II l3A w Gdyni, moc

16500 6000przyłączeniowa 65 kW, ilość energii
18 000 kWh/rok, grupa taryfowa C22A
oświetlenie nawigacyjne Skwer
Kościuszki w Gdyni, moc przyłączeniowa

6416 234033 kW, ilość energii 7000 kWh/rok,
grupa taryfowa C II,
budynek sanitarny z zapleczem dla
ratowników plaża miejskiej Gdynia
Śródmieście, moc przyłączeniowa 60 kW, 58000 20000
ilość energii 58 000 kWh/rok, grupa
taryfowa C 12A
zasilanie kąpielisk - Przebendowskich
17" moc przyłączeniowa 4,5 kW, ilość

5000 1700energii 5 000 kWh/rok, grupa taryfowa
Cli
zasilanie kąpielisk - Przebendowskich
17" moc przyłączeniowa 4,5 kW, ilość

10000 3340energii 5 000 kWh/rok, grupa taryfowa
Cli



Zamawiający wprowadził również tekst jednolity formularza oferty stanowiący załącznik
nr l do SIWZ, który zamieszczony został w dniu 19 grudnia 2011 roku na stronie
internetowej Zamawiającego www.gosirgdynia.pl.

Wykonawca złożył ofertę na ilości kWh dla poszczególnych obiektów sprzed
modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 19 grudnia 2011
roku ..

Zgodnie z powyższym, w związku z brakiem dokumentu w postaci "Szczegółowej
specyfikacji cenowej", Zamawiający nie mógł dokonać poprawki oferty w trybie art. 87
ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

3. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. l pkt. l Ustawy unieważnił postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.

Z poważaniem
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