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BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa  

 
 
działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/20/TOM/14 w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 
8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na  
 

 

„Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych 
obiektów użyteczności publicznej usytuowanych w granicach administracyjnych 

miasta Milanówka” 

 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  
ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

 
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 277988-2014 umieszczonego dnia 21.08.2014 roku 
 
 
 
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak, numer ogłoszenia w BZP: 245404-2014 z dnia 22.07.2014r.  
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: tak 
 
 
RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: administracja samorządowa 
 
 
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 
 
 
Rodzaj zamówienia: Dostawy 
 
 
Określenie przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i 

wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych miasta Milanówka. 

 

Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 

Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., Nr 1059 ) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i 

Polskimi Normami. 

 

Zamawiający informuje, iż proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej odbywa się po raz kolejny. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonywania w jego imieniu czynności niezbędnych w 
przeprowadzaniu procesu zmiany Sprzedawcy. 

 

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.  
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Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział w Warszawie.     
 
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest posiadać zawartą generalną umowę dystrybucyjną 
bądź promesę z PGE Dystrybucja SA. Oddział w Warszawie, której okres obowiązywania jest nie 
krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia. 
 
Dostawa będzie się odbywała na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne, 
kodeksu cywilnego oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. 
Łączne szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie roku tj. od 01 października do 30 września  
wyniesie 1 743,47 MWh. 

 

Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana w SIWZ stanowi jedynie przybliżoną 
wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu w stosunku do prognoz 
dotyczących poszczególnych Odbiorców końcowych. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od 
prognozy zużycia energii wskazanej w SIWZ) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb 
poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca 
zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca 
nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych (jednostek budżetowych) żadnych 
roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub 
poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej 
niż prognozowana ilość energii, wskazana w SIWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub 
zmniejszeniem ilości PPE (dalej: punktów poboru energii) dla poszczególnych Odbiorców końcowych, 
zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym 
poborem energii w ramach poszczególnych PPE. Zamawiający informuje, że wszystkie punkty 
wskazane w załączniku do SIWZ (oświetlenie uliczne) mają zamontowane zegary astronomiczne. 

 

Dostawa energii będzie odbywała się na podstawie jednej umowy zawartej przez 
Zamawiającego z Wykonawcą. Rozliczenie za dostawę energii elektrycznej odbywać się  będzie na 
podstawie wystawianych faktur na Gminę Milanówek oraz osobno na pozostałe jednostki budżetowe 
wymienione w dokumentacji postępowania. 
 
Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
09 31 00 00 -5 elektryczność 
 
 
PROCEDURA 
 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków unii europejskiej: nie 
 
 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2014 
 
 
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4 
 
 
LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 
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NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
 

PGE Obrót S.A. 
Oddział z siedzibą w Warszawie 

ul. Marsa 95 
04-470 Warszawa 

 
 
 
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 761.196,00 zł. 
 
 
 
 
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  
I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 
 
 Cena wybranej oferty: 979.391,56 
 
 Oferta z najniższą ceną:  958.239,86 / oferta z najwyższą ceną: 1.042.313,34 

 Waluta: PLN 

                  
 
 
 
         

 z up. Burmistrza  Miasta Milanówka 
Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka 

       -/- 
Michał Stępień 
                                                                         

 
 
 


