
Ogłoszenie nr 510049124-N-2019 z dnia 14-03-2019 r. 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.: Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

 

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: 550043062-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10044132700000, ul. ul. 

Katowicka  20, 96-200  Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 814 24 24, 

e-mail biuro@zgopukinin.pl, faks 46 814 24 24.  

Adres strony internetowej (url): www.zgoaquarium.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP/04/2019  

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:  
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego w okresie od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.), 

wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz załącznikiem nr 1 do niniejszego 

zaproszenia. Zamawiający prowadzi działalność obejmującą: gospodarkę odpadami tj. Zakład 

ZGO Pukinin (adres: Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka) oraz działalność sportowo – 

rekreacyjną tj. AQUARIUM Centrum Fit Rawa (adres: ul. Katowicka 20,96-200 Rawa 

Mazowiecka) i zawrze jedną umowę wynikającą z niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na zakup energii elektrycznej, 

przy czym faktury powinny być wystawione oddzielnie dla każdej lokalizacji. Zamawiający 

oświadcza, że: a)posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi 

dystrybucji z PGE Obrót SA, obowiązujące do 31.03.2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 



zaproszenia; b)układ pomiarowo–rozliczeniowy PPE w taryfie B23 jest dostosowany do 

zasady TPA; c)Wykonawcy wyłonionemu w wyniku postępowania, udostępni dane o PPE w 

postaci pliku MS Excel. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektów 

Zamawiającego, w okresie od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi 1 520 637 kWh - 

załącznik nr 1 do zaproszenia. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma 

jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi 

ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ilość pobranej 

przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty 

wskazań układów pomiarowo–rozliczeniowych. Wykonawcy nie będzie przysługiwało 

jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości 

energii. Dostawca energii zobowiązany jest posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektu Zamawiającego, 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, na czas nie 

krótszy niż do 31-12-2019 r. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana 

powyżej oraz w Załączniku nr 1 do zaproszenia stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w 

trakcie wykonywania Umowy może ulec zmianie; Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub 

większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 1 do zaproszenia) 

uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb z tym, że niezależnie od wielkości 

zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w 

przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych 

roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy 

Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż 

prognozowana, wskazana w Załączniku nr 1 do zaproszenia, w szczególności 

spowodowanego zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE albo parametrów technicznych 

PPE. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1. Sprzedawca zobowiązuje 

się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi 

przepisami Prawa energetycznego.  

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  
Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 0     

NAZWA: Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 547429.32  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  



liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

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: ELEKTRA S.A.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: UL. SKIERNIEWICKA 10A  

Kod pocztowy: 01-230  

Miejscowość: WARSZAWA  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

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 624373.55  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 624373.55  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 624373.55  

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:  
PKT.IV.6)CENY BRUTTO  

 

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  ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI  na podstawie 

art. 67 UST. 1 PKT 4  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.  



Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z 

wolnej ręki, jeżeli „w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu 

nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie 

do udziału wpostępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały 

odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodności z opisem 

przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a 

pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”. W postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego z trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Zakup 

energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 01.02.2019 r. pod nr 509347-N-2019, w siedzibie zamawiającego oraz na 

stronie internetowej www.zgoaquarium.pl, do terminu składania ofert, czyli do 11 luty 2019 r. 

do godz. 09:00 nie została złożona żadna oferta.  

  
 


