
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

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

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZGO AQUARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100441327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Katowicka 20

1.5.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 814 24 24

1.5.8.) Numer faksu: 46 814 24 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zgoaquarium.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgoaquarium.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zgoaquarium.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10b7f1d8-2a60-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00274269/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-18 12:35

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 00227370/03

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 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/B/07/2021

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

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 874800,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 631800,00
PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektu
Zamawiającego: AQUARIUM Centrum Fit Rawa (adres: ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa
Mazowiecka) w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.), wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi, Kodeksu Cywilnego oraz załącznikiem nr 1 do SWZ. 2)
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić
całodobową ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji
opisanych w ustawie Prawo energetyczne, IRiESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą
ciągłość dostaw. 3) Zamawiający oświadcza, że: a) procedura wyboru dostawcy energii
elektrycznej w formie przetargu odbywa się po raz kolejny; b) dla obiektu AQUARIUM Centrum
Fit Rawa zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej z PO PROSTU ENERGIA S.A. z
siedzibą w Warszawie (00-609) przy Alei Armii Ludowej nr 26, obowiązującą do 31-12-2021 r.
oraz umowę świadczenia usługi dystrybucji z PGE Dystrybucja SA na czas nieokreślony; c)
układ pomiarowo–rozliczeniowy PPE w taryfie C23 jest dostosowany do zasady TPA; d)
wyłonionemu w wyniku postępowania Wykonawcy udostępni dane o PPE w postaci pliku MS
Excel. 4) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektu Zamawiającego, w
okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 1 300 000 kWh - Załącznik. Nr 1. 5)
Zapotrzebowanie na energię elektryczną przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia
energii elektrycznej i może odbiegać od faktycznego wykorzystania energii elektrycznej, bowiem
nie można z góry ustalić ilości energii elektrycznej, która zostanie zużyta przez Zamawiającego.
6) 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 elektrycznej w podanej ilości. Ilość pobranej przez

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00274269/01 z dnia 2021-11-18

2021-11-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań
układu pomiarowo–rozliczeniowego. 7) Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek
roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego szacowanej ilości energii. 8) 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 31-12-2022 r. 9)
Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 1
do SWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec
zmianie. Faktyczne zużycie energii elektrycznej (mniejsze lub większe od prognozy wskazanej w
Załączniku nr 1 do SWZ) 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 elektrycznej. 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 SWZ, w szczególności
spowodowanego zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE albo parametrów technicznych
PPE.
10) Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym integralną
część niniejszej SWZ. 11) Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy
jakościowe obsługi zgodne zobowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 12)
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych na podstawie
prognozowanego zużycia energii elektrycznej. Wykonawca winien wystawić jedną fakturę na
podstawie rzeczywistego zużycia – według wskazań licznika, stanowiące iloczyn ilości zużytego
energii (zgodnie z okresem odczytowym OSD) i ceny jednostkowej wynikającej z oferty
Wykonawcy.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

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: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

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: 0

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 807335,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 988182,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 807335,10 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: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ORANGE ENERGIA SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272636714

7.3.3) Ulica: AL. JEROZOLIMSKIE 160

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 02-326

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: 2021-11-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 807335,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-01-01 do 2022-12-31
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