
Ogłoszenie nr 500184655-N-2018 z dnia 03-08-2018 r.  

Gmina Grodziec: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów 

Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych  

 

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: 571198-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Gmina Grodziec, Krajowy numer identyfikacyjny 31101908800000, ul. Główna  17, 62-

580   Grodziec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2485500 w. 25, e-mail 

edyta.terebinska@grodziec.pl, faks 63 2485500 wew. 22.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.grodziec.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej 

Jednostek Organizacyjnych  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

IP.271.1.8.2018  

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:  

Zakres zamówienia obejmuje: Zadanie A : Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb własnych 

i jednostek organizacyjnych Gminy Grodziec. Zamówienie dotyczy 14 punktów poboru 

energii – budynków, lokali administracyjnych, urządzeń komunalnych i oświetlenia ulicznego 

rozmieszczonych w granicach administracyjnych Gminy. Szczegółowe zestawienie punktów 

poboru wraz z danymi technicznymi zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

Zadanie B : Przeprowadzenie procedury zmiany dostawcy energii dla punktów, dla których 

proces zmiany Sprzedawcy następuje po raz kolejny, obejmujące przygotowanie i 

przedstawienie Zamawiającemu do podpisu wszelkich dokumentów służących 

przeprowadzeniu tych zmian. -Powyższy podział na zadania stanowi zestawienie powinności 

objętych zamówieniem i nie stanowi podziału zadania na części, co oznacza, że składający 



ofertę Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie wymienione zadania. 3.3 Wymagane 

parametry dostaw : Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z 

zapisami ustawy Prawo Energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i 

Polskimi Normami. 3.4 Wielkość zamówienia : Szacunkowa ilość dostarczanej energii w 

pełnym okresie zamówienia (17 miesięcy) wynosi 610.000 kWh, w tym: − energia rozliczana 

całodobowo w grupie C11: 53.314 kWh − energia w strefie szczytowej dla grupy C12a: 

20.069 kWh − energia w strefie pozaszczytowej dla grupy 12a: 41.053 kWh − energia w 

strefie dziennej dla grupy 12b: 14.518 kWh − energia w strefie nocnej dla grupy 12b: 7.564 

kWh − energia rozliczana całodobowo w grupie C21: 202.642 kWh − energia w strefie szczyt 

przedpołudniowy dla grupy C23:50.508 kWh − energia w strefie szczyt popołudniowy dla 

grupy C23: 35.746 kWh − energia w strefie pozostałe godziny doby dla grupy C23: 184.586 

kWh Razem 610.000 kWh  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3 

 

Dodatkowe kody CPV: 09300000-2  

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: 10/07/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 132164.64  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

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: 1  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Energa-Obrót S.A.  

Email wykonawcy: Magdalena.Wozniak@energa.pl  

Adres pocztowy: Aleja Grunwaldzka 472  

Kod pocztowy: 80-309  

Miejscowość: Gdańsk  

Kraj/woj.: Polska  



 

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 225090.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 206332.51  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 225090.00  

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.  
 


