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Ogłoszenie nr 510550651-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Burmistrz Miasta Zambrów: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń miasta Zambrów w

okresie od 01.01.2021r. - 31.12.2021r.
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

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: 606376-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540224156

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Zambrów, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul.
Fabryczna  3, 18-300  Zambrów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0862712210 w. 16, e-mail
burmistrz@zambrow.um.gov.pl, faks 862 712 117. 
Adres strony internetowej (url): www.zambrow.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń miasta Zambrów w okresie od
01.01.2021r. - 31.12.2021r.

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

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: 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz
świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Miasta
Zambrów w okresie 01.01.2021r. -31.12.2021r.”wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020r., poz.
833, 843, 875, 1086, 1378) rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623 z
późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
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elektryczną (Dz. U. z 2019r., poz. 503).Wskazane powyżej akty prawne regulują kwestie
dotyczące parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi
odbiorców, sposób prowadzenia obrotu energią elektryczną, warunków świadczenia usług
przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia ruchu sieciowego, eksploatacji sieci
oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i połączeń międzysystemowych. 1.1
Zamówienie –zakup i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku
nr 1 do SIWZ: Miasto Zambrów przeprowadza postępowanie w imieniu własnym, Miejskiego
Przedszkola nr 1 w Zambrowie, Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zambrowie,Miejskiego
Przedszkola nr 4 w Zambrowie, Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie, Miejskiego Ośrodka
Kultury w Zambrowie oraz Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” na mocy
porozumienia z dnia 08.10.2020r.. Zgodnie z tym porozumieniem strony wyznaczają Miasto
Zambrów –zwane dalej Zamawiającym – 4 jako zamawiającego upoważnionego do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia w ich imieniu i na
ich rzecz. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r do
31.12.2021r. wynosi 734241,00kWh. Powyższa wartość jest szacunkowa, podana w celu
określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego
wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być
podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianej energii elektrycznej. Obecnym
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PGE DYSTRYBUCJA S. A.. Umowy
kompleksowe na dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktów
poboru energii z Załącznika nr 1 do SIWZ zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień
31.12.2020r. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi
Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy

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

nie
II.5) Główny Kod 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: 16/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 386100.90 
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
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Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: PGE Obrót S. A. Oddział z siedzibą w Białymstoku 
Email wykonawcy: anna.majko@gkpge.pl 
Adres pocztowy: ul. Świętojańska 12 15- 082 Białystok 
Kod pocztowy: 15-082 
Miejscowość: Białystok 
Kraj/woj.: podlaskie 

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 386100.90 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 386100.90 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 386100.90 
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. 


