
Ogłoszenie nr 500298963-N-2018 z dnia 13-12-2018 r.  

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina": Dostawa energii elektrycznej dla 

„Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019  

 

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: 642754-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 500267217-N-2018  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

tak  

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania:  

Enmedia Sp. z o.o., ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa.  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", Krajowy numer identyfikacyjny 

25081047800000, ul. pl. Św. Józefa  5, 62800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, 

tel. 627 635 650, e-mail przetargi@czystemiasto.pl, faks 627 635 651.  

Adres strony internetowej (url): https://www.czystemiasto.pl/  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Dostawa energii elektrycznej dla „Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta 

Gmina” na rok 2019  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

UA.271.1.14.2018  

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:  

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów 

wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia w 



zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w 

wielkości: 698 778 kWh (zamówienie podstawowe) 908 411 kWh (z prawem opcji 30%). 

Zamawiający jest podmiotem – wytwórcą energii w małej instalacji – wpisanym do rejestru 

MIOZE. Rodzaj małej instalacji biogazownia (BG) o łącznej mocy zainstalowanej 0,250 

MW. Produkcja energii odbywa się przez cały rok, obecnie w dni robocze w godzinach pracy 

zakładu tj. 6.00-22.00, docelowo produkcja ma się odbywać całodobowo. Informacja o ilości 

wytwarzanej i zużywanej energii została opisana w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca 

zobowiązuje się do odkupu energii elektrycznej wytworzonej w obiekcie Zamawiającego. 2. 

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki 

dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy sprzedaży energii 

elektrycznej – Załącznik nr 2A do SIWZ 3. Zamawiający posiada podpisaną umowę 

dotyczącą sprzedaży (odkupu) energii wytworzonej przez obiekt Zamawiającego na czas 

nieokreślony z Wykonawcą/kupującym - Energa Obrót SA. Umowa nie podlega regulacjom 

Pzp. W przypadku zmiany Wykonawcy/kupującego z nowym Wykonawcą/kupującym 

zostanie zawarta umowa dotycząca sprzedaży (odkupu) energii elektrycznej wytworzonej 

przez obiekt Zamawiającego na warunkach opisanych w Załączniku nr 2B do niniejszej 

SIWZ – istotne postanowienia umowy sprzedaży energii wytworzonej przez Zamawiającego. 

Rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej i pobieranej z 

systemu, dla danego punktu poboru energii (PPE), dokonuje tylko jeden POB. 4. Dostawa 

energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami 

wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry 

jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego. 5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie 

odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ. Umowy 

dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli 

wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do: 6.1. Powiadomienia 

właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. 6.2. 

Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Operatorem Systemu Dystrybucji w 

sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów poboru 

zamieszczonych w załączniku nr 1 do umowy. 7. Obowiązujące umowy sprzedaży energii 

elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru 

energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ zawarte są na czas określony, a 

dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie „Okres obowiązywania 

obecnej umowy sprzedażowej”. 8. W Załączniku nr 1 do SIWZ informacyjnie wskazano 

parametry (grupa taryfowa, moce), które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub 

mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej. 9. W toku realizacji 

umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości 

zakupionej energii, w zakresie do ± 30% zamówienia podstawowego. Zamawiający 

przewiduje możliwość zwiększania dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, 

o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw 

energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy do 30 % zamówienia podstawowego. 



Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów 

poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii 

elektrycznej do ppe wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Prawo opcji jest 

uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji 

niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa 

opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z 

prawa opcji w określonym przez niego zakresie.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3 

 

Dodatkowe kody CPV: 09300000-2, 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:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/11/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 363364.56  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

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: TRMEW OBRÓT SP.Z O.O.  

Email wykonawcy: krzysztof.kolodziejczyk@trmewobrot.pl  

Adres pocztowy: al. Królowej Jadwigi 1  

Kod pocztowy: 86-300  

Miejscowość: Grudziądz  

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

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 381461.77  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 381461.77  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 430178.03  

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.  

 


