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Dostawy - 609349-2019

23/12/2019    S247    Dostawy - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura
negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
I. II. IV. V. VI.

Polska-Pacanów: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2019/S 247-609349

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Pacanów
Adres pocztowy: ul. Rynek 15
Miejscowość: Pacanów
Kod NUTS: PL722
Kod pocztowy: 28-133
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystian Żak
E-mail: ug@pacanow.pl
Tel.: +48 413765403
Faks: +48 413765980
Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pacanow.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.pacanow.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Pacanów
Numer referencyjny: IGPM.271.10.2019.

II.1.2) Główny kod CPV

09000000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów
Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1 do
zaproszenia zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne.
Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w zał. nr 1 do
zaproszenia:
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi 6
073 320 kWh.
Szacunkowa wartość zamówienia w okresie 12 miesięcy wynosi 2 247 128,40 PLN.

mailto:ug@pacanow.pl?subject=TED
http://www.pacanow.pl/
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II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 2 057 033.48 PLN
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09300000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL722
II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów
Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1 do
zaproszenia zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne.
Gmina Pacanów oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do zaproszenia zawrą odrębne
umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy
zakupowej Gminy Pacanów” na czas określony do 31.12.2020 r. Termin rozpoczęcia
sprzedaży: nie wcześniej niż 1.1.2020 oraz po skutecznym przeprowadzeniu
procedury zmiany sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów
przez poszczególne Gminy i ich jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1
do zaproszenia. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie
dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług
dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego
jednostek organizacyjnych przed właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego w
sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww.
czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 5.1 do
zaproszenia).
Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w zał. nr 1 do
zaproszenia:
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi 6
073 320 kWh.
Szacunkowa wartość zamówienia w okresie 12 miesięcy wynosi 2 247 128,40 PLN.
Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do
projektu umowy (zał. nr 5.1 do zaproszenia), w szczególności Zamawiający
zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu operatorowi systemu
dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii
elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego
wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej
umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa
kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym operatorem
systemu dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie
usług dystrybucji.
Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego
porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu
następujących gmin oraz powiatu buskiego, jak również ich jednostek
organizacyjnych, które wskazane zostały w zał. nr 1 do zaproszenia:
— Gminy Nowy Korczyn,
— Gminy Oleśnica,
— Gminy Solec-Zdrój,
— Gminy Stopnica,
— Gminy Tuczępy,
— Gminy Wiślica.
Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się dla większości
punktów poboru po raz kolejny. Szczegółowe informacje zawarte zostały w zał. nr 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Cena
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w
odpowiedzi na procedurę otwartą

Wyjaśnienie:
Podstawa prawna:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.
67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 1843).
Uzasadnienia wyboru trybu
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonych postępowaniach przetargowych opublikowanych pod nr 2019/S 197
-477823 w dn. 11.10.2019 r. oraz nr 2019/S 228-558933 z dn. 21.11.2019 nie
złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zastosował tryb zamówienia z
wolnej ręki, gdyż:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo
przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały
odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem
przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

18/12/2019
V.2.2) Informacje o ofertach

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Oficjalna nazwa: Eniga Edward Zdrojek
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477823-2019:TEXT:PL:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558933-2019:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 2 247
128.40 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 530 151.19 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/12/2019
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