
Ogłoszenie nr 500306627-N-2018 z dnia 27-12-2018 r.  

Urząd Gminy w Przyłęku: Zakup energii elektrycznej 

 

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: 648868-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Urząd Gminy w Przyłęku, Krajowy numer identyfikacyjny 53753300000, ul.   , 

26704   Przyłęk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-48 6773016, e-mail 

rut.leszek@przylek.pl, faks 0-48 6773001.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.przylek.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zakup energii elektrycznej  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

GBO.271.12.2018  

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:  
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej - całodobowej do 

punktów poboru energii szczegółowo opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ w okresie od 

01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną 

wynosi 1 048 512 kWh i jest jedynie przybliżoną ilością zapotrzebowania, która w trakcie 

wykonywania umowy, może ulec zmianie. Faktyczne zapotrzebowanie na energię 

elektryczną, czyli mniejsze lub większe, uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych 

potrzeb poszczególnych Odbiorców. Ewentualna zmiana ilości zakupionej energii, w 

szczególności spowodowana zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE dla poszczególnych 

Odbiorców, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej, faktycznym poborem energii 

w ramach poszczególnych PPE nie będą skutkować obciążeniem Zamawiającego ani 

odbiorców dodatkowymi kosztami. 3. Poszczególni Odbiorcy uprawnieni są do zmiany ilości 

PPE tzn.: zmniejszenia lub zwiększenia w stosunku do ilości wskazanej w załączniku nr 6 do 



SIWZ. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie odbiorcy 

złożone Wykonawcy. 4. Faktyczna ilość pobranej przez Odbiorców energii elektrycznej 

ustalana będzie i rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych w 

punktach poboru według cen określonych w ofercie, które będą obowiązywały przez cały 

okres trwania zawartej umowy. 5. Zamawiający, Gmina Przyłęk, w niniejszym postępowaniu 

działa w imieniu własnym oraz imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych. Zamawiający 

jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku od towarów i usług w imieniu własnym i 

jednostek organizacyjnych. Wykonawca zobowiązany będzie wystawiać odrębne faktury 

(podając NIP podmiotu odpowiedzialnego za rozliczenie podatku od towarów i usług) dla 

poszczególnych Odbiorców wymienionych poniżej oraz dostarczać wystawione faktury do 

ich siedziby: a) Urząd Gminy Przyłęk, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, b) Publiczne Gimnazjum 

w Przyłęku, Przyłęk 142, 26-704 Przyłęk, c) Publiczne Gimnazjum w Wólce Zamojskiej, 

Wólka Zamojska 27, 26-704 Przyłek, d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie, Babin, 26-

704 Przyłęk, e) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad 

Wisłą, Grabów nad Wisłą 57, 26-704 Przyłęk, f) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ppłk. AK 

Józefa Pawlaka „Brzozy”, Łaguszów, 26-704 Przyłęk, g) Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Mszadli Starej, Mszadla Stara 39, 26-704 Przyłęk, h) Gminna Biblioteka Przyłęk, Lipiny 30, 

26-704 Przyłęk. 6. Okres rozliczeniowy za pobraną energię czynną tożsamy będzie z okresem 

rozliczeniowym stosowanym dla PPE Odbiorcy przez OSD. Dla pełnej czytelności 

wystawianych faktur okresy rozliczeniowe muszą pokrywać się z okresami odczytów 

dokonywanych przez OSD dla poszczególnych PPE. 7. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania zawarte zostaną oddzielne umowy na zakup energii elektrycznej dla 

poszczególnych Odbiorców. Aktualne umowy są rozdzielone (oddzielna umowa na zakup 

energii i oddzielna na usługę dystrybucyjną) z wyjątkiem 3 punktów poboru 

(PL_ZEOD_1436114501_26, PL_ZEOD_1436114502_28, PL_ZEOD_1436114503_30), 

które posiadają umowy kompleksowe. Umowy dystrybucji z lokalnym dystrybutorem energii 

elektrycznej OSD (PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko-Kamienna) są zawarte na czas 

nieokreślony oddzielnie przez poszczególnych Odbiorców. W przypadku 3 punktów poboru z 

umowami kompleksowymi, Zamawiający wypowie aktualne umowy z zachowaniem 3-

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 28.02.2019 r. Usługa sprzedaży energii 

elektrycznej dla tych punktów będzie świadczona od 1.03.2019 r. Wykonawca będzie 

zobowiązany do wystąpienia do OSD o zawarcie umów dystrybucyjnych dla ww. punktów 

poboru z umowami kompleksowymi działając w imieniu Zamawiającego. 8. Usługi 

dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych przez 

poszczególnych Odbiorców wymienionych w pkt 5 zgodnie z przyporządkowanymi PPE, a 

operatorem systemu dystrybucyjnego OSD. 9. Wykonawca zobowiązany będzie w oparciu o 

udzielone pełnomocnictwo do zgłoszenia w imieniu własnym i Odbiorców umowy sprzedaży 

energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. 

Wykonawca zobowiązany będzie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do dokonania 

wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy dla poszczególnych Odbiorców. W przypadku zaistnienia okoliczności 

uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy, Wykonawca będzie zobowiązany 

o poinformowaniu Zamawiającego i Odbiorców o zaistniałym fakcie na piśmie. 11. W 

przypadku braku ważnych umów dystrybucyjnych, Wykonawca zobowiązany będzie w 

oparciu o udzielone pełnomocnictwa do złożenia w imieniu Odbiorców wymienionych w pkt 

5, wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz złożenia wymaganego przez OSD 

oświadczenia lub zawarcia umów. 12. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej 

we wskazanym w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru w terminie jest pozytywne 

przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez Odbiorcę ważnej umowy o 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie 



dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej. 13. Zamawiający 

informuje, że po raz kolejny przeprowadza procedurę wyboru sprzedawcy energii 

elektrycznej w imieniu własnym i jednostek organizacyjnych. 14. Zamawiający informuje, że 

na dzień ogłoszenia postępowania obowiązują umowy: a) rozdzielone na czas określony do 

31.12.2018 r. zawarte z PGE Obrót S.A.; b) kompleksowe na czas nieokreślony (z 3-

miesięcznym okresem wypowiedzenia) zawarte z PGE Obrót S.A. dla PPE o nr 

PL_ZEOD_1436114501_26, PL_ZEOD_1436114502_28, PL_ZEOD_1436114503_30; c) 

rozdzielone na czas nieokreślony z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna na 

dystrybucję energii elektrycznej. 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz 

Odbiorców, punktów poboru itp. zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, stanowiący integralną 

część niniejszego SIWZ. 16. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w 

formularzu ofertowym, że w przypadku wyboru jego oferty i podpisania umowy będzie 

posiadał zawartą umowę generalną OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do 

obiektów Odbiorców za pośrednictwem lokalnej sieci dystrybucyjnej OSD przez okres od 

01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2 

 

Dodatkowe kody CPV: 09310000-5  

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  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 362199.03  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: PGE Obrót S.A.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. 8-go Marca 6  



Kod pocztowy: 35-959  

Miejscowość: Rzeszów  

Kraj/woj.: podkarpackie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 462991.45  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 462991.45  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 493298.68  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

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.  
 


