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Ogłoszenie nr 500074501-N-2017 z dnia 13-12-2017 r.

Gmina Rusiec: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rusiec na okres od 01.03.2018 do
29.02.2020 r.

  
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: 608839-N-2017

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak 
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania: 

Enmedia Sp. z o.o., ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań, NIP 7822561219. Na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 11.10.2017 r.
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
tak 
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów: 
Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębice, Jastrzębice A32, 97-438 Rusiec, NIP 7691919553, e-mail:
jagoda.olejnik@rusiec.pl 
Ochotnicza Straż Pożarna-Rusiec, Rusiec 5, 97-438 Rusiec, NIP 8321095238, e-mail:
jagoda.olejnik@rusiec.pl 
Ochotnicza Straż Pożarna Wola Wiązowa, Wola Wiązowa 30, 97-438 Rusiec, NIP 8321792078,
e-mail: jagoda.olejnik@rusiec.pl 
Ochotnicza Straż Pożarna, Aleksandrów 53, 97-438 Aleksandrów, NIP 7691963531, e-mail:
jagoda.olejnik@rusiec.pl 
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Rusieckiej, Dąbrowa Rusiecka 45, 97-438 Rusiec, NIP
7691930075, e-mail: jagoda.olejnik@rusiec.pl 
Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu, Koniecpolskiego 5, 97-438 Rusiec, NIP 7691927245, e-mail:
jagoda.olejnik@rusiec.pl 
Gmina Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, NIP 7692050057, e-mail:
jagoda.olejnik@rusiec.pl

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rusiec, Krajowy numer identyfikacyjny 73093470800000, ul. ul. Wieluńska  35, 97438  
Rusiec, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-43 6766011, e-mail sylwekwozniak@op.pl, faks 0-
43 6766290. 
Adres strony internetowej (url): www.rusiec.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
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Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę): 
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy PZP Strony wyznaczają spośród siebie Gminę Rusiec, ul.
Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, NIP 7692050057 jako Zamawiającego upoważnionego do
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia. Strony ustalają, że po wyborze
najkorzystniejszej oferty w prowadzonym wspólnie postępowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego zawrą oddzielne umowy na dostawę energii elektrycznej z wyłonionym w
postępowaniu wykonawcą-sprzedawcą energii elektrycznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rusiec na okres od 01.03.2018 do 29.02.2020 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
BG.271.6.2017

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: 

1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów
wymienionych w Załączniku nr 1 w okresie od 01.03.2018 do 29.02.2020 r. i wynosi dla
zamówienia podstawowego: 1 273 076 kWh. 1.2. Szczegółowy zakres zamówienia został
określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w
projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2 do SIWZ. 1.3. Dostawa energii
elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791) oraz zgodnie z
wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami jakości
obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011
r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
energią elektryczną (Dz. U. z 2013, poz. 1200). 1.4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na
podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego. 1.5. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonanie czynności wynikających z
pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej
dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa
do: 1.5.1. Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy
sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii
elektrycznej. 1.5.2. Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy
kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy
sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy
kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy
sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej w trybie zgodnego porozumienia stron dla punktów
poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1 do Umowy, zgodnie z harmonogramem
wypowiadania umów zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. 1.5.3. 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. 1.5.4.
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Reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
podczas procesu zawierania Umów Dystrybucyjnych w tym podpisania i złożenia w imieniu
Zamawiającego wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej. 1.5.5. Reprezentowania
Zamawiającego przed Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w sprawach związanych z zawarciem
umowy o świadczenie usług dystrybucji dla nowego przyłączenia (brak dotychczasowej umowy)
w tym podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego. 1.5.6. Wystąpienia do Operatora Sieci
Dystrybucyjnej z wnioskiem o zmianę nabywcy, odbiorcy, płatnika, danych adresowych ppe,
grupy taryfowej, mocy umownej dla punktów poboru energii elektrycznej określonych w
załączniku nr 1 do umowy podczas realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego.
1.5.7. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii
elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany
Sprzedawcy, dotyczy punktów zamieszczonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 1.6.
Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii
elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ
zawarte są na czas określony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w
kolumnie „Okres obowiązywania obecnej umowy”. 1.7. W Załączniku nr 1 do SIWZ
informacyjnie wskazano parametry (grupa taryfowa), które różnić się mogą od aktualnie
obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii
elektrycznej. 1.8. W toku realizacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub
zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii, w zakresie do ± 30% względem ilości określonej
w ust. 1.1 niniejszego paragrafu. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym,
spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z
tytułu niniejszej umowy. Zwiększenie ilości zakupionej energii i tym samym wynagrodzenia
Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34
ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na
warunkach określonych w niniejszej umowie o nie więcej niż 30% ilości zamówienia
podstawowego. Szacunkowa ilość energii z uwzględnieniem prawa opcji wynosi: 1 654 999
kWh. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych
punktów poboru energii elektrycznej lub zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii
elektrycznej do ppe określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem
Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy.
W przypadku nieskorzystania 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 przez niego zakresie.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3

Dodatkowe kody CPV: 09300000-2, 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: 22/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
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Wartość bez VAT 392234.71 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
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: sekretariat.obrotzam@gkpge.pl 
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 339483.54 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 339483.54 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 368139.21 
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. 


