
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 338192-2014 z dnia 2014-10-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jarosław 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym 

wolumenie w ilości 1845,560 MWh dla zamówienia podstawowego, a z uwzględnieniem 

prawa opcji w ilości 2214,672 MWh dla Gminy Pawłosiów i jej jednostek... 

 

Jarosław: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Pawłosiów 

Numer ogłoszenia: 255251 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014 
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: 338192 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław, woj. 

podkarpackie, tel. 16 6220380, faks 16 6220248. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

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

Gminy Pawłosiów. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

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

elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie w ilości 1845,560 MWh dla zamówienia 

podstawowego, a z uwzględnieniem prawa opcji w ilości 2214,672 MWh dla Gminy 

Pawłosiów i jej jednostek organizacyjnych. 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 na stronie internetowej 

Zamawiającego: http://www.gminapawlosiow.pl 3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się 

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

energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) 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). 4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na 

podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiających z właściwym Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja S.A. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do: 5.1. 

zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej, 5.2. 

reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy, 5.3. złożenia wniosków do 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=338192&rok=2014-10-13


Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarcie umów dystrybucyjnych, 6. Zamawiający 

złożył wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i 

świadczenia usług dystrybucji (umów kompleksowych) dotychczasowemu sprzedawcy 

energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej zawartych w 

załączniku nr 1 do SIWZ ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia 

dostaw (w załączniku nr 1 do ogłoszenia kolumna - Okres dostaw). 7. W Załączniku nr 1 do 

ogłoszenia informacyjnie wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), 

które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie 

trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii, względem ilości określonej w 

pkt. 1 niniejszego rozdziału. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia 

podstawowego (zakupu większej ilości energii elektrycznej) spowodowanej zwiększonym 

zużyciem energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru, określonych w załączniku 

numer 1 do ogłoszenia lub zwiększeniem liczby punktów poboru, Zamawiający skorzysta z 

prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp w wysokości do 20% zamówienia 

podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi 

skorzystać w ramach realizacji 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 oświadczenia woli w 

przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 

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: 14.11.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: . 

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

 PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 542594,64 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 634702,85 

 Oferta z najniższą ceną: 634702,85 / Oferta z najwyższą ceną: 656495,22 

 Waluta: PLN. 


