Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
przesłane w dniu 2015-12-20 o godzinie 11:32 zostało opublikowane w
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-12-20 o godzinie 11:32 (numer
ogłoszenia 348376-2015).
Treść zamieszczonego ogłoszenia w załączeniu.
Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie
odpowiadać.Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń
prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych.

348376-2015.html
Nowe Warpno: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii
elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe
Warpno.
Numer ogłoszenia: 348376 - 2015; data zamieszczenia: 20.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 320368 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno,
woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3129660, faks 91 3129713.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi kompleksowej
polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na
potrzeby Gminy Nowe Warpno..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie
usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji
energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
w tym nazwy i lokalizacje obiektów, prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną
w okresie obowiązywania umowy, rodzaje taryf, moc umowną, miejsce dostarczania oraz
niezbędne dane do zawarcia umowy zawiera załącznik nr 5 i 5a. 2. Wskazane w załączniku nr

5 i 5a wartości są wartościami szacunkowymi, 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. Rzeczywiste
rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiaroworozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy, za dystrybucję
energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie opłat wynikających z Taryfy Operatora
Systemu Dystrybucyjnego. 3. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10
kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z póź. zmianami) przepisach wykonawczych do tej
ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w
sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z
2007 r. Nr 93, poz. 623), taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 4. Wykonawca
jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej
umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty
Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych
niniejszym zamówieniem.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-2, 65.31.10.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


ENEA S.A., Górecka 1, 60-201 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 326296,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ




Cena wybranej oferty: 258273,37
Oferta z najniższą ceną: 258273,37 / Oferta z najwyższą ceną: 258273,37
Waluta: PLN .

