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Urząd Zamówień Publicznych 
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 
http://www.portal.uzp.gov.pl  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 
 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY  

Zamówienia publicznego                                        Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    

Zawarcia umowy ramowej                                      

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych? 

   tak   Numer ogłoszenia w BZP: 249382-2015                  nie    

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? 

   tak   nie   

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

  I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa: 
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu 

Adres pocztowy:  
pl. M. Konopnickiej 7 
Miejscowość: 
Szydłowiec 

Kod pocztowy: 
26-500 

Województwo: 
mazowieckie 

Tel.: 
0486171008 

Faks: 
0486171061 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 
   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    
   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):            
   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 
        sąd lub trybunał 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA     

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych. 

II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane                    Dostawy                             Usługi   
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II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek 
organizacyjnych. 

2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 583 403 kWh. Wskazane wartości zostały przyjęte 
do obliczenia szacunkowej wartości, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii 
elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony 
Wykonawcy. 

3. Dostawa energii odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 
1997 r. (Dz.U.2012.1059 j.t.), przepisach wykonawczych. 

4. Sprzedaż energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa 
dystrybucyjna zawarta z OSD. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 
6. Umowy na dostawę energii elektrycznej zostaną zawarte oddzielnie na każdy układ pomiarowy z użytkownikiem 

danego obiektu 
7. Rozliczenie się za sprzedaną energię elektryczną będzie na podstawie wskazań pomiarowo – rozliczeniowych 

oddzielnie dla każdego obiektu. 
8. Ilość energii określona w Załączniku Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia może ulec zmianie jeżeli 

Zamawiający nie wykorzysta energii. 
9. Zamawiający informuje iż procedura zmiany sprzedawcy będzie odbywała się po raz kolejny. Wszystkie układy 

pomiarowo rozliczeniowe Zamawiającego są dostosowane do usługi TPA. 
 

II.4)  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny  

Główny przedmiot 
 

09.30.00-00-2 
 

 
Dodatkowe przedmioty 
 09.31.00.00-5 

 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA 
ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony       

  

Przetarg ograniczony             

Negocjacje z ogłoszeniem       

Dialog konkurencyjny            

 
Negocjacje bez ogłoszenia 

Zamówienie z wolnej ręki  

Zapytanie o cenę 

Licytacja elektroniczna 

 

 

 

 

 

 

III.2) I NFORMACJE ADMINISTRACYJNE   

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

    tak     wskazać projekt/program:                                     nie  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):1)       NAZWA (jeżeli dotyczy):1)
  

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych. 
 



3/3 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :    26/10/2015 (dd/mm/rrrr) 
IV.2) L ICZBA OTRZYMANYCH OFERT : 5 
IV.3) L ICZBA ODRZUCONYCH OFERT : 0 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY , KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2)  

Nazwa:  
NOVUM Spółka Akcyjna 
Adres pocztowy:  
ul. Racławicka 14 
Miejscowość: 
Warszawa 

Kod pocztowy:  
02-117 

Kraj/województwo: 
mazowieckie 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)  

Wartość   135 932,90 PLN           

  

IV.6) I NFORMACJA O CENIE  WYBRANEJ  OFERTY  ORAZ  O OFERTACH  Z NAJNIŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ 
CENĄ   

 Cena wybranej oferty4)  150 160,35 
Oferta z najniższą ceną5) 150 160,35/ Oferta z najwyższą ceną5) 154 639,67 

Waluta:PLN  

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------- 
1)Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej 
2)W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich 
wykonawców 
3)W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia 
4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę  cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a 
w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres 
zamówienia 
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku 
cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia  


