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Ogłoszenie nr 500289504-N-2018 z dnia 04-12-2018 r.
Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa
energii elektrycznej do obiektów Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w
latach 2019-2020
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
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: 646677-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy
numer identyfikacyjny 241080759, ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, woj. śląskie, państwo
Polska, tel. 32 332 71 58, e-mail ppk@plichowice.pl, faks 32 332 71 58.
Adres strony internetowej (url): ppk.pilchowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z
o.o. w latach 2019-2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
4/2018
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 zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 16 obiektów Pilchowickiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nieborowicach na potrzeby eksploatacji obiektów
związanych pozyskaniem wody pitnej oraz świadczeniem publicznych usług związanych z
produkcją i dystrybucją wody pitnej a także z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków, wskazanych
w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do specyfikacji. 2. Przedmiot zamówienia realizowany
będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.
Dz. U. z 2012, poz. 1059), zwanej dalej „Prawem energetycznym” oraz w oparciu o przepisy
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wykonawcze do tej ustawy. 3. Szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie 1
roku kalendarzowego wynosi 790.000,00 kWh. 4. Zamówienie nie obejmuje świadczenia usług
dystrybucji energii elektrycznej. 5. Punkty poboru energii elektrycznej objęte przedmiotem
zamówienia będą znajdowały się w dwóch grupach taryfowych. 6. W ramach przedmiotu
zamówienia, Wykonawca będzie podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe w
rozumieniu Prawa energetycznego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: Tauron Dystrybucja
S.A. i będzie ponosił wszelkie związane z tym koszty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

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
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie par. 48 pkt 1a) "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie
stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Pilchowickim
Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o." oraz pkt 20.1.a) SIWZ postępowanie unieważniono
w dniu 26-11-2018 r. ze względu na brak ofert.
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.
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