
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Bł. Jolnty 5 , 62-200 Gniezno

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GNIEZNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630189018

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: UL. BŁ. JOLENTY 5

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 4248600

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gosir.gniezno.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gosir.gniezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Bł. Jolnty 5 , 62-200 Gniezno

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e781b123-65d1-11ed-abdb-a69c1593877c

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442759/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-11-16 18:24

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: OSR-DTiT-WR-1-2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Dostawy

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: zakup i dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gnieźnieńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Gnieźnie w planowanej ilości około: 1 569,515 MWh w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia
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2023 roku, dla punktów poboru określonych w załączniku nr 4 stanowiącym integralną część niniejszego zaproszenia.
2. Podane ilości kWh oraz moc w załączniku nr 4 (punkty poboru energii elektrycznej) do zaproszenia są ilościami
szacunkowymi. Wykonawca winien uwzględnić wahanie pobory energii na poziomie ok (+/-) 20%. Faktyczne zużycie energii
(mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w załączniku nr 4), uzależnione będzie wyłącznie od
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym
przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.
3. Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie rzeczywistego zużycia energii (wskazań układów
pomiarowych) wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty.
4. Dostawa energii elektrycznej realizowana będzie na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą – Prawo
energetyczne”.
5. Niniejsze zaproszenie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
6. Wykonawca zapewni sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi
odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy – Prawo Energetyczne. 
7. Wykonawca musi posiadać aktualną umowę lub promesę lub oświadczenie o posiadaniu zawarcia umowy z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. ENEA Operator Sp. z o.o. umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem
sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego.
9. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej zawarto w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia.
10. Zamawiający w załączniku nr 3 do zaproszenia zawarł Istotne postanowienia umowy, których treść Wykonawca
zobowiązany będzie zawrzeć w umowie z Zamawiającym.
11. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, w
stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

3.10.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) 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
5 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących
po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie
można zachować terminów kreślonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
WD.271.1.24.2022

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
TAURON SPRZEDAŻ SP Z O O

5.1.2.) Ulica: ul. ŁAGIEWNICKA 60

5.1.3.) Miejscowość: Kraków

5.1.4.) Kod pocztowy: 30-417

5.1.5.) Województwo: małopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

Nie dotyczy.
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