
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 10618-2016 z dnia 2016-01-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rusiec

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie około 1 288 853 kWh

2.Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Pozostałe warunki dotyczące

realizacji...

Rusiec: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rusiec

Numer ogłoszenia: 34266 - 2016; data zamieszczenia: 16.02.2016

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: 10618 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, woj. łódzkie, tel. 0-43 6766011, faks

0-43 6766290.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rusiec.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o

łącznym szacowanym wolumenie około 1 288 853 kWh 2.Szczegółowy zakres zamówienia został określony w

załączniku nr 1 do ogłoszenia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie

umowy sprzedaży energii elektrycznej - załącznik nr 2 do ogłoszenia. Załączniki nr 1 i 2 publikowane są w

ogłoszonym postępowaniu pn. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rusiec na stronie internetowej BIP

Zamawiającego: - dokumenty publikowane są na stronie internetowej http://rusiec.pl/ 3.Dostawa energii

elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo

energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 j.t.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi

w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z

dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie

energią elektryczną Dz. U. poz. 1692 4.Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy

zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja SA

5.Wymagania stawiane Wykonawcy: Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy

pełnomocnictwa do: 1. powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu sprzedaży

energii elektrycznej, oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. 2. złożenia



oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia

usług dystrybucji (umowy kompleksowej) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia

o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowej)

bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu

sprzedawcy energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 1 do umowy,

zgodnie z harmonogramem wypowiadania umów zawartym w załączniku nr 1 do umowy,

wypowiedzenia(rozwiązania) umów dystrybucyjnych 3. w przypadku zawarcia umowy sprzedaży energii

elektrycznej - zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu

Dystrybucyjnego w tym do upoważnienia wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w

imieniu Mocodawcy umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej na warunkach określonych we wzorze

umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczonym na stronie internetowej wskazanego Operatora Systemu

Dystrybucyjnego na wypadek zaprzestania dostarczania tej energii przez sprzedawcę wybranego przez

Mocodawcę (przy czym poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji rozumieć należy także

złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego) na warunkach wynikających z: a) wzoru umowy o świadczenie usług

dystrybucji zamieszczonego na stronie internetowej wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego; b)

obowiązującej taryfy wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego; c) dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o

świadczenie usług dystrybucji, w zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji, grupy

taryfowej, okresu rozliczeniowego - o ile postanowienia dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o

świadczenie usług dystrybucji w tym zakresie nie są sprzeczne z postanowienia taryfy Operatora Systemu

Dystrybucyjnego oraz wzorem umowy, o którym mowa w pkt 1) powyżej; z możliwością zmiany grupy taryfowej

lub mocy umownej. Wskazany Operator Systemu Dystrybucyjnego będzie wówczas upoważniony do udzielania

dalszego upoważnienia w tym zakresie swoim pracownikom i innym osobom, które łączy z nim stosunek prawny.

4. uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie

obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i

świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej. 5. uzyskania, w razie potrzeby od

Operatora Sieci Dystrybucyjnej, danych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany

sprzedawcy. 6. reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w

sprawach związanych z zawarciem przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji na warunkach

dotychczas obowiązującej umowy, w szczególności ustalić treść i przedłożyć Odbiorcy końcowemu do akceptacji

i parafowania niezbędne dokumenty, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę Sprzedawcy

przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego Zamawiającemu. 7. wystąpienia do OSD z wnioskiem o

zmianę grupy taryfowej, płatnika, danych adresowych dla punktów poboru energii elektrycznej określonych w

załączniku nr 1 do umowy podczas realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego. 8.

reprezentowanie Zamawiającego przed Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w sprawach związanych z zawarciem

umowy o świadczenie usług dystrybucji dla nowego przyłączenia (brak dotychczasowej umowy). 9.

reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub



Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów

poboru zamieszczonych w załączniku nr 1 do umowy 6. W załączniku nr 1 do ogłoszenia informacyjnie wskazano

parametry dystrybucyjne (grupa taryfowa), które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą

podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 7. Zamawiający przewiduje

możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5

ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej

umowy o 30% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji

od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii

elektrycznej do ppe w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego

może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez

Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem

uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie

skorzystania z prawa opcji w określonym poprzez niego zakresie. Zostanie zawarte 9 umów sprzedaży energii

elektrycznej - każdy płatnik indywidualnie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.00.00.00-3, 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Licytacja elektroniczna

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Novum S.A, Ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 402122,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty: 355104,78

Oferta z najniższą ceną: 355104,78 / Oferta z najwyższą ceną: 380469,41

Waluta: PLN .


