
Ogłoszenie nr 500075608-N-2017 z dnia 14-12-2017 r.

Gmina Kruszyna: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg i placów publicznych na
terenie Gminy Kruszyna

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: 603983-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kruszyna, Krajowy numer identyfikacyjny 15139805000000, ul. ul. Kmicica  5, 42282  
Kruszyna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 202 003, e-mail przetargi@kruszyna.pl, faks
343 202 054.
Adres strony internetowej (url): www.bip.kruszyna.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg i placów publicznych na terenie Gminy
Kruszyna

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RGK.271.14.2017

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 zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg i placów
publicznych na terenie Gminy Kruszyna. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej
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stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zakup odbywać się będzie na podstawie umowy sprzedaży z
Wykonawcą. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Szacunkowe zużycie energii w okresie obowiązywania
umowy wynosi: ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną: 45 w tym
OSD: TAURON Dystrybucja S.A. - 36, PGE Dystrybucja S.A. - 8, PKP Energetyka S.A. - 1.
Całkowita moc umowna - 98,0 kW. Grupa taryfowa wg OSD: TAURON Dystrybucja S.A. - O11,
PGE Dystrybucja S.A. - C12b, PKP Energetyka S.A. - C12a. Szacunkowe zużycie w okresie
obowiązywania umowy: 497,7 MWh. Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy:
czwarta zmiana. Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego: Gmina posiada
rozdział umów na dystrybucję i sprzedaż energii. Umowa na sprzedaż jest czasowa do 31.12.2017.
Umowa na dystrybucję jest na czas nieokreślony. Sposób wypowiedzenia umów: Wypowiedzenie
leży po stronie Zamawiającego. Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy:
Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy za wyjątkiem
sytuacji dotyczących wprowadzenia przez ustawodawcę zmian w zakresie stawek podatku
akcyzowego. Zamawiający dopuszcza również zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany
stawki podatku VAT. Informacja o udostępnienia danych o punktach poboru energii: Zamawiający
udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy. Informacja o
udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych: Zamawiający nie
podpisywał umów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych. Informacja o
udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa: Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią
umowy i stanowi do niej załącznik nr 2. Informacja o płatnikach: Płatnikiem należności będzie
Zamawiający. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii
elektrycznej objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił
przewidywaną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość
zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu przy zachowaniu
cen jednostkowych. Tym samym prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego
zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod 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: 21/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 102078.27
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Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PGE Obrót Spółka Akcyjna
Email wykonawcy: agnieszka.kornak@gkpge.pl
Adres pocztowy: ul. 8-go Marca 6
Kod pocztowy: 35-959
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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 125556.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 125556.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 132841.11
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.
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IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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