
Ogłoszenie nr 74324 - 2017 z dnia 2017-04-26 r.

Baćkowice: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Baćkowice
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 27343 - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 31729 - 2017; 32953 - 2017; 35447 - 2017; 36838 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baćkowice, krajowy numer identyfikacyjny 83040981500000, ul. Baćkowice 
84, 27552   Baćkowice, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 15 868 62 04, faks 15 868 62 04, e-mail
ug_backowice@pro.onet.pl
Adres strony internetowej (URL): http://backowice-gmina.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:

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):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Baćkowice

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
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 zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz
budynków i obiektów Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii. 1.1. Wykonawca przez cały
okres obowiązywania umowy zobowiązany będzie do posiadania aktualnej umowy o świadczenie usługi
dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy
Baćkowice. 1.2. Złożenie oferty tylko na dostawę energii w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca będzie
zobowiązany na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Zamawiającego do przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, reprezentowanie Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych
przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów
sprzedaży energii elektrycznej oraz zawarcia umów dystrybucyjnych jeżeli będzie taka potrzeba w świetle
obowiązujących przepisów Zamawiającego. 1.3. Zamawiający informuje, że aktualnie posiada zawartą umowę
kompleksową sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji, która obowiązuje do dnia 30
kwietnia 2017 r. 1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów
odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej
SIWZ. 1.5. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy wynosi kWh: •
Taryfa C12a - 366 196 (taryfa C12a) + 23 442 (taryfa C12a) + 64 100 (taryfa C12a) + 89 266(taryfa C12a) =
543 004 • Taryfa C 21 - 324 484 (taryfa C21) 2. Zamawiający dopuszcza również składanie oferty w wyniku
której możliwe będzie zawarcie umowy kompleksowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV: 65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/04/2017
IV.2 Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT172907.80
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWI ENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Ecoergia Sp. z o.o.,  ,  ul. Reymonta 20,  30-059 ,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie



Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 222 199,47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 222 199,47
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 314 768,02
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGO CJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.


