
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W JABŁONCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492812099

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Jabłonka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-480

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zuk@jablonka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zukjablonka.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a57a99ed-62ea-47c7-b7ce-8a8a5e3537c6

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31dd558c-535f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00003391/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-04 12:27
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296292/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZUK.271.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 530010,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U z 2021 roku poz.
716 ) zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej
dalej „SWZ” 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.
2) 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 (Dz.U. 2007
r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. 2019
r., poz. 503 ze zm.);
3) Przedmiotem zamówienia jest zakup energie elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług
Komunalnych w Jabłonce w planowanej ilości około 0,883351 (-/+ 15%) GWh w okresie od
01.01.2022 do 31 grudnia 2022 roku. 

4) Szczegółowe informacje dot. poszczególnych obiektów i punktów poboru przedstawione
zostały w zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.
5) Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących
umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe)
oraz reprezentowanie Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww.
czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 1 do umowy).
6) Początek rozpoczęcia sprzedaży określa się na nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 roku
7) Umowy sprzedaży energii elektrycznej zostaną zawarte na okres do dnia 31 grudnia 2022
roku.
8) Deklarowane w ust. 2 zużycie energii elektrycznej jest wielkością szacunkową i służy do
obliczenia ceny oferty.
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9) Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniem
ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi
Normami
10) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 i 11 do SWZ. Wskazane
w załączniku zużycie energii elektrycznej jest szacunkowe i nie jest dla Zamawiającego
bezwzględnie wiążące, określa jedynie zużycie energii za ostatni rok.
12) Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV):
09.00.00.00 – 3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 
09.31.00.00-0 elektryczność
13) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ (będący
jednocześnie załącznikiem nr 2 do projektu/wzoru umowy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła
energii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1007550,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1007550,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1007550,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENTRADE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 364959321

7.3.3) Ulica: Poznańska 86/88

7.3.4) Miejscowość: JAWCZYCE

7.3.5) Kod pocztowy: 05-850

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1007550,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-31
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