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UZASADNIENIE PRZYJĘCIA CENY JAKO KRYTERIUM dla zadania pn.:
,,Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kowary i jej jednostek organizacyjnych na okres od
01.01.2020 do 31.12.2020 r."
Zamawiający przyjął jako jedyne kryterium oceny ofert, najniższą cenę zgodnie z art. 91 ust. 2a.
Zamawiający zastosował kryterium wyboru oferty cena, ponieważ przedmiot zamówienia, którym jest dostawa
energii elektrycznej, jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.
Przez „ustalone standardy jakościowe” należy rozumieć jako przeciętne typy, wyroby odpowiadające
przeciętnym wymaganiom, które odnosi do standardów określonych przepisami prawa oraz norm w
powszechnym odbiorze konsumenckim (vide: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2014 r.,
KIO 2395/14). Zgodnie natomiast z wyrokiem NSA z dnia 17 grudnia 2014 r. (sygn. akt: II GSK 1704/13)
ustalone standardy jakościowe należy rozumieć jako powtarzalne cechy jakościowe i techniczne rzeczy oraz
usługi (dostawy), niewymagające skomplikowanego opisu, spełniające przeciętne wymagania stawiane dla
danego asortymentu (grupy towarowej), dzięki którym nie jest wymagane indywidualne podejście do ich
wykonania.
W przypadku energii elektrycznej cena nie ma wpływu na jakość wykonywanej dostawy energii elektrycznej.
Energia elektryczna nie może być dostosowana do specyficznych wymagań Zamawiającego – jest ona
znormalizowana i oferowana w powszechnie przyjętych standardach. Owy standard w odniesieniu do
przedmiotu niniejszego zamówienia wynika wprost z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Tym samym realizacja
dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzi do dostarczenia energii o określonych parametrach,
niezależnych od podmiotu, który tę energię dostarcza.
W tym samym wyroku z 17 grudnia 2014 r., NSA wskazał, że w zakresie przesłanki powszechnej dostępności
usługi (dostawy) wskazać należy, że o jej spełnieniu nie świadczy fakt, od ilu podmiotów na rynku możliwe jest
jej nabycie, ale kwestia czy dana usługa (dostawa) służy bieżącemu użytkowi przeciętnego odbiorcy.
Powszechnie dostępne dostawy i usługi to takie, których możliwość nabycia ma każdy konsument/odbiorca bez
jakichkolwiek utrudnień. Nie spełni więc przesłanki powszechnej dostępności specjalistyczna usługa (dostawa),
która wymaga szczególnych kwalifikacji.
Zamawiający uwzględnił wszystkie koszty w opisie przedmiotu zamówienia. Analizując obecną sytuację na
rynku energii elektrycznej, nie zidentyfikowano innych kosztów korzystania z przedmiotu zamówienia, jak tylko
koszty wynikające z bieżącego zużycia energii elektrycznej.
Poznań, 12 listopada 2019 r.

