
Ogłoszenie nr 500283004-N-2018 z dnia 27-11-2018 r.  

Jarocin: "Gmina Jarocin. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r." 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

nie  

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej  

nie  

 

Informacje dodatkowe:   

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, Krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul.   , 

37405   Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail 

jarocin@kki.krakow.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): www.jarocin.bip.gmina.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  "Gmina Jarocin. Dostawa energii 

elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r."  

Numer referencyjny  IŚM.WR.1.2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego 

 

II.2) Rodzaj zamówienia  



Dostawy  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem negocjacji jest dostawa energii 

elektrycznej , o łącznym szacowanym wolumenie 399,367MWh w okresie od dnia 01.01.2019r. do 

31.12.2020r., Powyższe dane mają wyłącznie charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić 

wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/)10%. 2. Szczegóły dotyczące zużycia w 

poszczególnych punktach poboru zawiera Załącznik nr 5. 3. Standardy jakościowe przedmiotu 

zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci 

elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii 

elektrycznej. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 

1997r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w 

sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie 

Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017r. Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru 

wyłącznie w oparciu o przekazane przez zamawiającego (po zawarciu umowy sprzedaży energii 

elektrycznej) dane do zmiany sprzedawcy. 10. W odniesieniu do wszystkich PPE zmiana nastąpi po raz 

kolejny i zamawiający posiada umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony. 11. Warunkiem 

rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów 

poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez 

odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne 

wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów. 12Dane dotyczące wystawiania i dostarczania faktur 

zawarte zostaną również w Umowie sprzedaży/załączniku do Umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

13. W odniesieniu do wszystkich PPE zamawiający (odbiorcy) posiadają status odbiorcy, wobec czego 

przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1 

ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r./.  

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2  

Dodatkowe kody CPV:  

09310000-5  

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

SEKCJA III: PROCEDURA  



III.1) Tryb udzielenia zamówienia:  

Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Podstawa prawna  

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.  

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami:  

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 

4 ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki gdy m.in. w 

postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone 

żadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający 

ogłoszeniem nr 641104-N-2018 z dnia 25.10.2018r. wszczął postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego, które zostało unieważnione w dniu 06.11.2018r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 

ustawy PZP, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, tj. do upływu terminu 

składania ofert, tj.: 06.11.2018r. godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z wypełnieniem 

ustawowych przesłanek, dla trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy 

PZP, udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami ustawy PZP.  

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Rzeszowie,  serwis@gkpge.pl,  ul. 8-go Marca 6,  35-

959,  Rzeszów,  kraj/woj. podkarpackie 

 


