
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy

„Dostawa energii elektrycznej do obiektów Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w roku 2023 – II
przetarg”

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241080759

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Główna 52

1.4.2.) Miejscowość: Nieborowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-144

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.7.) Numer telefonu: 323327158

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ppk@pilchowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ppk.pilchowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00385495/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-10-10 16:54

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

„Dostawa energii elektrycznej do obiektów Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w roku 2023 – II
przetarg”

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 17 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 2022, poz. 1385 z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem energetycznym” oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej
ustawy.
3. Szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie 1 roku kalendarzowego wynosi 825,33 MWh.
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.
7. Zamawiający informuje, iż posiada zawarte umowy na:
- usługi dystrybucyjne energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, umowa zawarta na czas nieoznaczony.
- usługi zakupu energii elektrycznej, umowa zawarta na czas oznaczony tj. do 31 grudnia 2022 r.
8. Termin wykonania zamówienia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

3.5) Kod waluty: PLN

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-11-04 09:30

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00385495/01 z dnia 2022-10-10

2022-10-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Dostawy



3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia określone są w specyfikacji warunków zamówienia, dostępnej na stronie internetowej
zamawiającego pod adresem ppk.pilchowice.pl
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