
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

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

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

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

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.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. – ZGO PUKININ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edef6c9b-7ea4-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00038246/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-27 14:13

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: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki:

Zgodnie z art. 305 pkt. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 pzp Zamawiający może udzielić
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli „dostawy, mogą być świadczone tylko przez jednego
wykonawcę z przyczyn: technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne
rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem
celowego zawężenia parametrów zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający ma 2
obiekty: dla Aquarium Centrum Fit Rawa skutecznie przeprowadza postępowania na dostawę
energii elektrycznej. Dla ZGO Pukinin nie może z powodów technicznych zmienić sprzedawcy.
Obecnie energię do tego obiektu dostarcza PGE Obrót S.A. Zgodnie z uzyskanymi inf. z PGE
Dystrybucja S.A. zmian sprzedawcy możliwa będzie dopiero po gruntowej przebudowie sieci
elektroenergetycznej w ZGO. Należy przebudować układ pomiarowy-rozliczeniowy z pół
pośredniego na pośredni. Wobec powyższego podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia
obecnemu sprzedawcy energii - PGE Obrót S.A

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): 243000,00
PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektu
Zamawiającego: Zakładu ZGO Pukinin (adres: Pukinin 140, 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.
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
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ciągłość dostaw. 
3) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektu Zamawiającego, w okresie
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 500 000 kWh, taryfa B23.
4) 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. 
5) Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez
Zamawiającego szacowanej ilości energii.
6) 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.
7) Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej stanowi jedynie
przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmianie. 
8) Faktyczne zużycie energii elektrycznej (mniejsze lub większe od prognozy) uzależnione
będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb.
9) Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi
zgodne zobowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.

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: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

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

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00038246/01 z dnia 2022-01-27

2022-01-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 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

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGE Obrót S.A

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8130268082

7.3.3) Ulica: 8 Marca 6

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-959

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 243000,00 PLN

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

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej
ręki na podstawie art. 305 pkt. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. dalej: „pzp”) o wartości nie
przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 pzp na dostawę pn. „Zakup
energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.”, numer sprawy: ZP/B/07/2021. 
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z zapisami art. 305 pkt. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 pzp
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi następująca okoliczność:
„dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z
przyczyn: 
a)Technicznych o obiektywnym charakterze, b)Związanych z ochroną praw wyłącznych
wynikających z odrębnych przepisów – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub
rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów
zamówienia”.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający jest właścicielem dwóch obiektów: Aquarium Centrum Fit
Rawa przy ul. Katowickiej 20 w Rawie Mazowieckiej (punkt poboru energii elektrycznej nr PPE
PLZELD021089920126) oraz Zakładu ZGO Pukinin w miejscowości Pukinin gm. Rawa
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Mazowiecka (punkt poboru energii elektrycznej nr PPE PLZELD021125210163). Dla obiektu
Aquarium Centrum Fit Rawa Zamawiający skutecznie przeprowadza postępowania o udzielenie
zamówienia na dostawę energii elektrycznej. Dla obiektu Zakładu ZGO AQUARIUM Spółka nie
może z powodów technicznych dokonać zmiany sprzedawcy. Obecnie energię do tego obiektu
dostarcza PGE Obrót S.A z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8-go marca 6. Zgodnie z uzyskanymi
informacjami z PGE Dystrybucja S.A. zmian sprzedawcy możliwa będzie dopiero po gruntowej
przebudowie sieci elektroenergetycznej w Zakładzie ZGO Pukinin. Należy przebudować układ
pomiarowy-rozliczeniowy z pół pośredniego na pośredni. Przebudowa układu pomiarowo-
rozliczeniowego wymaga znacznych nakładów finansowych, oraz przeprowadzenia procedury
administracyjnej. Spółka w perspektywie najbliższych lat przymierza się do rozbudowy instalacji
mechaniczno –biologicznego przetwarzania odpadów, a co za tym idzie znacznie zwiększy się
zapotrzebowanie na moc, więc nie zasadnym byłaby zmiana układu pomiarowego w obecnej
chwili, aby potem powrotnie go przebudowywać. Wobec powyższego Spółka podjęła decyzję o
udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki obecnemu sprzedawcy energii elektrycznej - PGE
Obrót S.A z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8-go marca 6.
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