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Ogłoszenie nr 500076656-N-2017 z dnia 18-12-2017 r.  

 

Gmina Pysznica: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji 

do urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2018 roku  

 

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: 612733-N- 2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Pysznica, Krajowy numer identyfikacyjny 83040911700000, ul. ul. Wolności 322 pok. 

nr 24  , 37403   Pysznica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 410 004, e-mail 

zamowienia@pysznica.pl, faks 158 410 017.  

Adres strony internetowej (url): http://www.pysznica.bip.gmina.pl  

Adres profilu nabywcy: http://www.pysznica.bip.gmina.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i 

obiektów Gminy Pysznica w 2018 roku  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

RI.I.271.12.2017  

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. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej do urządzeń i obiektów Gminy Pysznica, w szczególności 

dotyczy budynków Urzędu Gminy Pysznica, Ośrodków Zdrowia w Pysznicy i Jastkowicach, 

klubów sportowych i innych obiektów sportowo – rekreacyjnych, domów ludowych i innych 

obiektów oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pysznica. 2. Szczegółowe informacje 

dotyczące poszczegó1nych punktów poboru w zakresie zawartych umów, lokalizacji, 

stosowanej taryfy, mocy itd. zostały przedstawione w załączonych dokumencie o nazwie: 

Wykaz punktów poboru energii elektrycznej do budynków i obiektów oraz oświetlenia 

ulicznego w gminie Pysznica w 2017 roku stanowi załącznik nr 1 do siwz. Zestawienie 

poboru energii dla wszystkich obiektów i urządzeń w gminie Pysznica obliczone na 

podstawie faktur z okresu od 1 stycznia do 3 października 2017 r. przedstawia się 

następująco: Nazwa odbiorców Gminy Pysznica Zużycie energii kWh Budynki i obiekty i 
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urządzeń oraz oświetlenia ulicznego Całodobowe 118 638 Dzienne 233 344 Nocne 190 904 

Razem = 542 886 kWh Średnie roczne pobór energii dla wszystkich obiektów i urządzeń w 

gminie Pysznica obliczone na podstawie badanego okresu wynosi 652 633 kWh. Szacunkowe 

zbiorcze zapotrzebowanie na energię na okres trwania zamówienia (12 miesięcy) wynosi w 

przybliżeniu 670 000 kWh. Podana powyżej wartość jest szacunkowa, podana w celu 

określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego 

wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być 

podstawą lub jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmniejszenia ilości zamawianej energii elektrycznej. Obecnym Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja S.A. 3. Energia elektryczna powinna 

spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne oraz 

rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 4. Miejsce dostawy i 

usług: Gmina Pysznica. 5. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w 

przedziale 30 000 do 209 000 euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

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: 15/12/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 313298.29  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

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 

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

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 385356.90  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 385356.90  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 385356.90  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
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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.  

 


