
Ogłoszenie nr 510169169-N-2020 z dnia 07-09-2020 r. 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 
Gmina Pęczniew: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew 

oraz jednostek organizacyjnych. 
 
 

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: 567438-N-2020 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Pęczniew, Krajowy numer identyfikacyjny 73093439300000, ul. ul. Główna 10/12  , 99-235  Pęczniew, woj. 
łódzkie, państwo Polska, tel. 436 781 519, e-mail ug_peczniew@wp.pl, faks 436 781 519. 
Adres strony internetowej (url): http://e-peczniew.pl/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.8.2020 
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: 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz załącznikiem nr 1 do 
SIWZ..  
2. Zamawiający działa w imieniu własnym oraz jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania 
przetargowego w imieniu wszystkich jednostek organizacyjnych.  
3. Gmina Pęczniew oraz podległe jednostki zawrą oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ”.  

4. Zamawiający oświadcza, że: - procedura wyboru dostawcy energii elektrycznej w formie przetargu odbywa się 
po raz kolejny; - zawarł jedną umowę sprzedaży energii elektrycznej ze Sprzedawcą: Polski Operator 
Energetyczny Sp. z o.o., obowiązującą do 31-12-2020 r., zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ; - zawarł umowy 
świadczenia usługi dystrybucji z PGE Dystrybucja SA, na czas nieokreślony; - wyłonionemu w postępowaniu 
Wykonawcy, udostępni dane o PPE w formie elektronicznej.  
5. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektów Zamawiającego, w okresie od 01.01.2021 r. 
do 31.12.2021 r. wynosi 435 943 kWh - zał. nr 1 do SIWZ.  
6. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma jedynie charakter orientacyjny, służący do 
porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w 
podanej ilości. Ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie 
odczyty wskazań układów pomiarowo–rozliczeniowych.  
7. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego 
przewidywanej ilości energii. Dostawca energii zobowiązany jest posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektu Zamawiającego, najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, na czas nie krótszy niż do 31-12-2021 r.  



8. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ 
stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmianie; Faktyczne zużycie 
energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 1 do SIWZ) uzależnione 
będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany 
jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od 
Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy 
Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana, wskazana 
w Załączniku nr 1 do SIWZ, w szczególności spowodowanego zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE albo 
parametrów technicznych PPE  
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym integralną 
część niniejszej SIWZ.  
10. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne 
zobowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 
 
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: 07/09/2020 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 124261.48 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  10 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10 

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: ELEKTRA S.A. 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: ul. Skierniewicka 10A 

Kod pocztowy: 01-230 

Miejscowość: Warszawa 

Kraj/woj.: mazowieckie 

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

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 152541.62 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 152541.62 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181657.45 

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. 

 

 
 

Wójt Gminy 
 

/-/ Marcin Janiak 

 


