
Ogłoszenie nr 510394370-N-2021 z dnia 04.01.2021 r.

Gmina Fałków: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Fałków oraz podległych
obiektów i infrastruktury.

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: 606710-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540531133-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Fałków, Krajowy numer identyfikacyjny 59064806600000, ul. ul. Zamkowa  1 A, 26-260  Fałków, woj. świętokrzyskie, państwo
Polska, tel. 447 873 535, e-mail p.pekala@falkow.pl, faks 447 873 535.
Adres strony internetowej (url): www.bip.falkow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Fałków oraz podległych obiektów i
infrastruktury.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.17.2020

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 zmówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Fałków oraz
podległych obiektów i infrastruktury w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022r. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach
określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz
przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny Szacowane zapotrzebowanie na energię w okresie objętym zamówieniem wynosi
1594840 kWh. Uwaga: wartość szacunkową wskazano do celów porównania ofert, natomiast opłaty i koszty ponoszone będą na podstawie
rzeczywistego poboru i zużycia energii elektrycznej Nabywcą energii elektrycznej jest Gmina Fałków, ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków,
NIP:658-18-72-063 Natomiast odbiorcami energii będą: 1) Gmina Fałków (zasilanie w energię m. in. hydroforni, oczyszczalni ścieków,
przepompowni ścieków, oświetlenie uliczne i innych); 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie (zasilanie w energię szkoły i hali
sportowej), 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie (zasilanie w energię szkoły), 2. Szczegółowy wykaz obiektów PPE zawierający
informacje o lokalizacji, nr PPE, szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energię, umowny przydział mocy oraz taryfę stanowi załącznik nr 2
do SIWZ. Zamawiający informuje, że obecnie obowiązujące umowy kompleksowe dotyczące dostawy energii elektrycznej do ww. punktów
poboru zawarte są z PGE OBRÓT S.A., Umowy są zawarte na czas określony i obowiązują do 31 grudnia 2018 r. Zamawiający jest rozliczany
za świadczoną usługę dystrybucji energii elektrycznej w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych. 3. Podane prognozowane zużycia energii
elektrycznej wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, oraz wyboru
najkorzystniejszej oferty. Nie stanowią one dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rzeczywiste
zużycie wynikać będzie z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje
żadne roszczenie o realizację dostaw energii elektrycznej w ilościach wpisanych w formularzu ofertowym. 4. Wykonawca zobowiązany jest
posiadać umowę zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego właściwym terytorialnie ,obowiązującą przez cały okres umowy na
dostawę energii elektrycznej. Dla obiektów objętych zamówieniem Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja S.A,

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

nie
II.5) Główny Kod 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:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 808634.71
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
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: PGE Obrót S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 8-go Marca 6
Kod pocztowy: 35-959
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

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 994620.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 994620.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 994620.69
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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