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Ogłoszenie nr 550134657-N-2019 z dnia 03-07-2019 r.
Zielona Góra: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru energii
elektrycznej obsługiwanych przez Urząd Miasta Zielona Góra w okresie od dnia zawarcia umowy na
czas nieokreślony. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 65423300000000, ul. ul.
Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0684564100,4564406 do 08,
e-mail zamowienia@um.zielona-gora.pl, faks 068 4564155, 4564455.
Adres strony internetowej (url): www.zielona-gora.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej obsługiwanych przez Urząd Miasta Zielona
Góra w okresie od dnia zawarcia umowy na czas nieokreślony.
Numer referencyjny DO-ZP.271.24.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej przez Enea Operator Sp. z o.o. dla punktów poboru energii
elektrycznej obsługiwanych przez Urząd Miasta Zielona Góra od dnia zawarcia przedmiotowej
umowy na czas nieokreślony. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia
II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Wyboru trybu zamówienia publicznego dokonano na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w
trybie zamówienia z wolnej ręki z uwagi na to, że przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia
usług dystrybucji energii elektrycznej, która to usługa z mocy prawa może być świadczona
wyłącznie przez jeden podmiot tj. Enea Operator Sp. z o.o., i zachodzą przesłanki do
zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Enea Operator Sp. z
o.o. jako jedyny Operator Systemu Dystrybucji na terenie między innymi województwa
lubuskiego (w tym miasta Zielona Góra) świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na
podstawie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/50/13854/W/2/2007/PKo z
późn. zm., wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 28 czerwca 2007 roku.
Komunikat z dnia 24 kwietnia 2008 roku Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki stanowi, iż brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa
energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej,
ponieważ przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i w takiej sytuacji
podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych udzielają zamówienia z
wolnej ręki na usługę dystrybucji energii elektrycznej.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA

2019-07-03 09:46

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/3bfe8b69-4f59-49ff-9e8d-d587f6...

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ENEA OPERATOR Sp.z o.o. Wydział Usług Dystrybucji, , ul. Zacisze 15, 65-775,
Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie
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