
Ogłoszenie nr 510233508-N-2019 z dnia 30-10-2019 r. 

Energia Optimum Sp. z o.o.: Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Lipowa i jej jednostek 
organizacyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

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: 609858-N-2019 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania 

tak 
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Energia Optimum Sp. z o. o., ul. Zaciszna 8/9 43-384 Jaworze, NIP: 937-264-54-36 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
tak 
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne 
oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
1.1. Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Lipowej, 34-324 Lipowa, ul. Lipowa 771 
1.2. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego, 34-300 Sienna, ul. św. Jadwigi Śląskiej 50 
1.3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipowej, 34-324 Lipowa, ul. Lipowa 708 
1.4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej, 34-300 Leśna, ul. św. Michała Archanioła 140 
1.5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie, 34-324 Słotwina, ul. ks. Ferdynanda Sznajdrowicza 11 
1.6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardorzeczce Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, 34-324 Twardorzeczka, ul. Twardorzeczka 333 
1. Gmina Lipowa, 34-324 Lipowa, ul. Wiejska 44 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Energia Optimum Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24189631400000, ul. ul. Zaciszna  42591, 43-384  Jaworze, woj. śląskie, państwo 
Polska, tel. 601066162, e-mail leszek.rojczyk@eopt.pl, faks 324 246 341. 
Adres strony internetowej (url): www.eopt.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z 
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w 
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę): 
Energia Optimum Sp. z o. o. na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa realizuje cały zakres postępowania przetargowego. Zamawiający 
będzie indywidualnie zawierać umowy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Lipowa i jej jednostek organizacyjnych 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EO/EE/007/2019 

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:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej o łącznym szacunkowym wolumenie 1 733,0 MWh (+/- 10%) w okresie dostaw, tj. 
od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2021 roku, do obiektów wymienionych w Załączniku nr 7 do SIWZ 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

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:
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, który stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli 
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Uzasadnienie: W postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Oferta z najniższą ceną złożona przez ELEKTRA S.A., ul. Skierniewicka 
10a, 01-230 Warszawa na kwotę brutto: 709 819,47zł. Zamawiający zabezpieczył środki w wysokości 689 869,38 zł. Ponieważ kwota 
zabezpieczonych środków jest niższa i Zamawiający nie ma możliwości jej zwiększyć zamówienie zostaje unieważnione. 

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. 



Drukuj


