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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 316292-2015 z dnia 2015-11-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pniewy
1.Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Dostawa energii elektrycznej - GRUPA ZAKUPOWA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym
podstawowym wolumenie 901.500 kWh w...
Termin składania ofert: 2015-11-30

Pniewy: Dostawa energii elektrycznej - GRUPA ZAKUPOWA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Numer ogłoszenia: 334236 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia
w BZP: 316292 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Kancelaria Zamówień Publicznych, ul. Różana, 62-045 Pniewy, woj. wielkopolskie, tel. ,
faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pełnomocnik Zamawiającego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej - GRUPA ZAKUPOWA
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Dostawa energii
elektrycznej - GRUPA ZAKUPOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2.Przedmiotem
zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym podstawowym wolumenie 901.500 kWh w
okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. (+-15%). Zwiększenie ww. ilości podstawowej kWh o 15%
(135.225 kWh) - zakup możliwy na zasadzie prawa opcji - nie wymaga zmiany zawartej umowy. Łączna ilość
energii (wraz z prawem opcji) objęta zamówieniem wynosi: 1.036.725 kWh, tj. 1,036725000 GWh. Dostawy
energii elektrycznej odbywać się będą dla potrzeb ppe - szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej
- lokali i obiektów stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera także - zał.
nr 6 do SIWZ - istotne postanowienia umowy. 3.Dostawy energii elektrycznej będą realizowane na podstawie
odrębnych umów sprzedaży zawartych pomiędzy poszczególnymi Jednostkami (występującymi w imieniu
własnym), a Wykonawcą. 4.Przedmiotem zamówienia nie są usługi dystrybucji energii elektrycznej. 5.Wszystkie
Jednostki posiadają, ważne do 31.12.2015 r. umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawarte z firmą RWE
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Polska SA. 6.Umowy o usługi dystrybucyjne zostały zawarte nieokreślony. 7.Jednostki zapewniają dostosowanie
układu pomiarowo - rozliczeniowego do wymogów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lub innych
obowiązujących przepisów w terminach umożliwiających wykonanie nin. umowy. 8.Dostarczana energia
elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2012
poz. 1059, z późń. zm.) oraz aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. 9.Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych. 10.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11.Zamawiający nie
przewiduje zamówień uzupełniających z art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp) 12.Powyższe dane mają charakter
orientacyjny. Nie mogą stanowić roszczenia o wykorzystanie wskazanej ilości w całości, lub jakiekolwiek inne
roszczenie Wykonawcy. 13.Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2016 r., przy czym,
zgodnie z obowiązującym prawem, warunkiem rozpoczęcia dostaw do poszczególnych punktów poboru jest
pozytywnie przeprowadzona procedura zmiany sprzedawcy. 14.Zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego odczyty układów pomiaroworozliczenowych są dokonywane przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, który następnie przekazuje je Sprzedawcy. W związku z powyższym Sprzedawca może więc
wystawić faktury na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD, albo na podstawie szacunków.
15.Dopuszcza się możliwość wystawiania faktur szacunkowych, w celu zapewnienia ciągłości przekazywania
przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia
skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy. 16.Wszelkie zobowiązania
Operatora Systemu Dystrybucyjnego wobec Wykonawcy, w tym szczegóły terminów oraz sposób przekazywania
danych pomiarowo-rozliczeniowyh dla poszczególnych punktów poboru energii znajdują się w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej znajdującej się na stronach internetowych OSD wskazanych w Zał. Nr 1 do
SIWZ. Uwaga dotycząca grupy taryfowej i mocy umownej: W wykazach stanowiących załączniki do SIWZ
informacyjnie wskazano planowane parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), które różnić się
mogą od aktualnie obowiązujących, o ile podlegać będą zmianie na etapie zawierania przez poszczególne
Jednostki z OSD nowych umów na usługi dystrybucyjne lub w trakcie ich trwania.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ENERGA - OBRÓT S.A., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
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IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 244338,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 295881,32
Oferta z najniższą ceną: 295881,32 / Oferta z najwyższą ceną: 295881,32
Waluta: PLN .
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