
Ogłoszenie nr 510404784-N-2021 z dnia 19.01.2021 r.

Gmina Pysznica: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2021 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: 614068-N-2020

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  , 37-403  Pysznica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 410 004, e-mail
zamowienia@pysznica.pl, faks 158 410 017. 
Adres strony internetowej (url): 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 2021 roku”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RI.III.271.18.2020

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: 

Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej do urządzeń i obiektów Gminy Pysznica, jednostek organizacyjnych gminy
Pysznica oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pysznica. 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 2020 roku stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zestawienie poboru energii dla
wszystkich obiektów i urządzeń w gminie Pysznica obliczone na podstawie faktycznego zużycia
w okresie od października 2019 do października 2020 r. i wynosi 793 993 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.
Określona powyżej ilość może ulec zmianie na etapie realizacji zamówienia wg rzeczywistego
zużycia. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami
dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za fatycznie zużytą ilość energii elektrycznej według cen
określonych w umowie. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów
wymienionych w Załączniku do umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu
innemu podmiotowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. O rezygnacji z
punktów odbioru oraz o zamknięciu lub likwidacji obiektu Zamawiający poinformuje
Wykonawcę na piśmie. Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości punktów odbioru energii,
o których mowa w Załączniku do umowy (w ramach tych samych grup taryfowych) poprzez
zawarcie stosownego aneksu do umowy. Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie się
odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tych samych cen
jednostkowych i tej samej stawki rozliczeniowej. Energia elektryczna powinna spełniać
parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.2020.833
t.j. z dnia 2020.05.11) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Miejsce dostawy i usług: Gmina Pysznica. Określenie przedmiotu zamówienia według
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09310000-5 - elektryczność 65310000-9 - przesył
energii elektrycznej. Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze
umownym Wykonawcy, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego opisane z
załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ „Istotne postanowienia umowy”. Zamawiający wyraża zgodę
na zawarcie umowy drogą korespondencyjną. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia 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

Dodatkowe kody CPV: 65310000-9

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: 17/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 470896.88 
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

Nazwa wykonawcy: PGE Obrót S.A. 
Email wykonawcy: serwis@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 579203.16 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 579203.16 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 579203.16 
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. 


