
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Opolskie

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412421

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Piastowska 14

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-082

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 5416401

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@opolskie.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-049bfc56-7631-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482406

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045499/65/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.37 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

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

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

2.11.) Nazwa projektu lub programu:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (do segmentu B+C w budynku przy ul. Hallera 9 w Opolu), Europejski Fundusz
Morski i Rybacki w ramach Pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (do segmentu B+C w budynku
przy ul. Hallera 9 w Opolu).

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
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3.2.) Numer referencyjny: DOA-ZP.272.48.2022

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
Przedmiot zamówienia: dostawa energii elektrycznej.

Okres dostawy energii elektrycznej: przez okres 12 miesięcy, przy czym termin rozpoczęcia dostawy planowany jest od dnia
01.01.2023 r., chyba że data podpisania umowy dostawy będzie w okresie krótszym niż 29 dni kalendarzowych liczonych od
dnia 01.01.2023 r. W takim przypadku termin dostawy nastąpi najpóźniej w 30 dniu od daty podpisania umowy.
Jeśli umowa zostanie zawarta po dniu 01.01.2023 r., to dostawa energii elektrycznej powinna być rozpoczęta do 30 dni od
daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy: do obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, wymienionych poniżej, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze.zm.) oraz w wydanych
na jej podstawie aktach wykonawczych. Szacowana ilość zamawianej energii elektrycznej to 462 439 kWh, w tym opcja 42
040 kWh, a łączna ilość PPE (punktów poboru energii elektrycznej) zgłoszonych do postępowania obiektów wynosi 10 szt.
Zamówienie nie obejmuje dystrybucji energii elektrycznej, przyłączenia, opomiarowania i jakości energii wchodzących w
zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji, zawartej przez Zamawiającego (Odbiorcę) z Operatorem Sieci
Dystrybucyjnej.

Zamawiający oświadcza , że:
• do 31.12.2022 roku UMWO posiada zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej z RESPECT ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ludwika Rydygiera nr 8, kod pocztowy 01-793, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie; XII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000759658, NIP 8762459238, REGON 341470612, obowiązującą do 31-12-
2022 r.,
• UMWO posiada umowy świadczenia usługi dystrybucji z TAURON Dystrybucja S.A., na czas nieokreślony;
• prognoza zużycia energii wskazana powyżej stanowi jedynie wartość przybliżoną, która w trakcie wykonywania umowy
może ulec zmianie. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy wskazanej powyżej) uzależnione będzie
wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego (Odbiorcy), zaś Wykonawca (Sprzedawca) zobowiązany jest w każdym
przypadku stosować ceny energii zaoferowane w ofercie;
• wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy, udostępni dane PPE w formie elektronicznej, niezwłocznie po zawarciu
umowy.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektów Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy (przyjęto
planowany okres realizacji od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.) wynosi 462 439 kWh;

Sprzedawca ma obowiązek:
1. skutecznego zgłoszenia do OSD, w terminie do 5 dni od dnia uzyskania od Zamawiającego (Odbiorcy) kompletu
dokumentów, fakt zawarcia umowy z Zamawiającym (Odbiorcą) dla każdego punktu poboru energii elektrycznej
wymienionego poniżej,
2. złożyć Zamawiającemu (Odbiorcy) przed terminem rozpoczęcia dostawy, pisemne oświadczenie, iż w stosunku do
wszystkich punktów odbioru, wymienionych poniżej, nie zachodzą przeszkody w dostarczaniu energii elektrycznej od
Wykonawcy (Sprzedawcy) do Zamawiającego (Odbiorcy),
3. W przypadku niezapewnienia, z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy (Sprzedawcy), sprzedaży energii elektrycznej
od dnia 01-01-2023 r. lub wystąpienia braków w ciągłości jej sprzedaży, Wykonawca (Sprzedawca) poniesie koszty jej
zakupu równe różnicy pomiędzy ceną sprzedaży dostawcy rezerwowego a ceną ofertową Wykonawcy (Sprzedawcy).

Wykaz punktów, do których należy dostarczyć energię elektryczną wraz z ilością kWh zamówienia gwarantowanego i
opcjonalnego w okresie realizacji zamówienia:
1. ul. BARLICKIEGO 17 w Opolu 
gwarantowane zużycie en. elektr. [kWh]: 10 015 
planowane zużycie en. elektr. powiększone o prawo opcji +10% [kWh]: 11 017 
2. ul. HALLERA 9 - "A" w Opolu
gwarantowane zużycie en. elektr. [kWh]: 28 514
planowane zużycie en. elektr. powiększone o prawo opcji +10% [kWh]: 31 365 
3. ul. HALLERA 9 - "B", "C" w Opolu
gwarantowane zużycie en. elektr. [kWh]: 65 303
planowane zużycie en. elektr. powiększone o prawo opcji +10% [kWh]: 71 833 
4. ul. OSTRÓWEK 5-7 w Opolu
gwarantowane zużycie en. elektr. [kWh]: 18 680
planowane zużycie en. elektr. powiększone o prawo opcji +10% [kWh]: 20 548 
5. ul. PIASTOWSKA 12 w Opolu
gwarantowane zużycie en. elektr. [kWh]: 18 566
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planowane zużycie en. elektr. powiększone o prawo opcji +10% [kWh]: 20 423 
6. ul. PIASTOWSKA 13 w Opolu
gwarantowane zużycie en. elektr. [kWh]: 16 299
planowane zużycie en. elektr. powiększone o prawo opcji +10% [kWh]: 17 929 
7. ul. PIASTOWSKA 14-OSTRÓWEK w Opolu (PARTER + PRZYZIEMIE)
gwarantowane zużycie en. elektr. [kWh]: 186 491
planowane zużycie en. elektr. powiększone o prawo opcji +10% [kWh]: 205 140 
8. ul. PIASTOWSKA 14-OSTRÓWEK w Opolu (PARER)
gwarantowane zużycie en. elektr. [kWh]: 51 463
planowane zużycie en. elektr. powiększone o prawo opcji +10% [kWh]: 56 609 
9. ul. ŻEROMSKIEGO 3 w Opolu (CZĘŚCI WSPÓLNE + WINDA)
gwarantowane zużycie en. elektr. [kWh]: 5 535
planowane zużycie en. elektr. powiększone o prawo opcji +10% [kWh]: 6 089 
10. ul. ŻEROMSKIEGO 3 w Opolu (POMIESZCZENIA BIUROWE)
gwarantowane zużycie en. elektr. [kWh]: 19 533
planowane zużycie en. elektr. powiększone o prawo opcji +10% [kWh]: 21 486 
razem:
gwarantowane zużycie en. elektr. [kWh]:420 399
planowane zużycie en. elektr. powiększone o prawo opcji +10% [kWh]: 462 439 

Rodzaj i maksymalna wartość opcji: 
10% wolumenu zamawianej ilości kWh, zamówienia gwarantowanego, co stanowi 42 040 kWh.

Okoliczności skorzystania z opcji
W przypadku zaistnienia konieczności zakupu energii elektrycznej nie objętej zamówieniem gwarantowanym (np. przyjęcie
do użytkowania przez Zamawiającego nowych obiektów), rozliczenie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej
będzie się odbywać odpowiednio według tej samej stawki rozliczeniowej, co zamówienie gwarantowane. Uruchomienie
zamówienia opcjonalnego nie wymaga pisemnego wniosku Zamawiającego, a odbywa się zgodnie z faktycznym zużyciem
energii elektrycznej.

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 2 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Podstawa prawna zastosowania trybu z wolnej ręki: 
art. 304 w zw. z art. 305 pkt 2 ustawy Pzp:
• w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały
odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Podstawa faktyczna zastosowania trybu z wolnej ręki:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty. Pierwotne warunki zamówienia
nie zostały w istotny sposób zmienione.

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-58027a0b-55cc-11ed-8832-4e4740e186ac

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: Łagiewnicka

5.1.3.) Miejscowość: Kraków

5.1.4.) Kod pocztowy: 30-417
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5.1.5.) Województwo: małopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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