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Ogłoszenie nr 510240161-N-2020 z dnia 27-11-2020 r.
Gmina Tyczyn: Dostawa energii elektrycznej
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: 588942-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie; ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie, ul.Mickiewicza 1, 36020 Tyczyn
Gmina Tyczyn, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tyczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 69058216300000, ul. Rynek 18, 36-020
Tyczyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (017) 2219310, e-mail tyczyn@tyczyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.tycyzn.pl; www.bip.tyczyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie przetargowe zgodnie z art. 16 ust. 4 Prawa
zamówień publicznych. Gmina Tyczyn działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz nw.
Zamawiających: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie; ul. Mickiewicza 1, 36-020
Tyczyn; Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie, ul.Mickiewicza
1, 36-020 Tyczyn. Gmina oraz ww. podmioty będą zawierać oddzielne umowy wynikające z
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
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Dostawa energii elektrycznej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SIP.271.14.2020
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:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego (odbiorców/płatników), zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zamawiający posiada
rozdzielone umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej (czas nieokreślony). Niniejsze
zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Sprzedaż energii dla
Zamawiającego odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora
Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny
Rzeszów, ul. 8-go Marca 4, 35-065 Rzeszów. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie
od 1.01.2021 r. do 31.12.2022 r. wynosi 905 243,60 [kWh], w tym: - oświetlenie uliczne: 654
465,00 kWh; - obiekty administracji publicznej: 250 778,60 kWh. Zamawiający przedstawił
przewidywaną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość
zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu przy
zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym przedstawione prognozowane
zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej
wysokości. Zamawiający informuje, że jest to kolejna zmiana sprzedawcy energii. Obecnym
dostawcą energii elektrycznej dla wszystkich obiektów jest Elektra S. A. - ul. Skierniewicka
10A, 01-230 Warszawa, z którym Zamawiający ma zawarte umowy na sprzedaż energii
elektrycznej z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2020 r. Obowiązkiem Wykonawcy będzie
wszczęcie i przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej w imieniu
Zamawiającego (odbiorców/płatników). Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu
Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do: - zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy
sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży
energii elektrycznej- reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ
stanowiącym integralną część SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody 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: 10/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
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Wartość bez VAT 251862.84
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 8
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: PO PROSTU ENERGIA S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Armii Ludowej 26
Kod pocztowy: 00-609
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 314438.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 314438.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 377236.73
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.
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