
 
 
 
Ogłoszenie nr 510405034-N-2021 z dnia 19.01.2021 r.  
Urząd Miasta Milanówka: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, 
parków, budynków Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Milanówek 
 
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: 611763-N-2020  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych:  
nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
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:  
Przedszkole nr 1, ul. Zbigniewa Herberta 43, 05-822 Milanówek, Dorota Malarska  
Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3, 05-822 Milanówek, Aneta Majak  
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Literacka 20, 05-822 Milanówek, Marianna Frej  
Szkoła Podstawowa nr1 im. ks. Piotra Skargi, ul. Królewska 69, Anna Sawwidis  
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Żabie Oczko 1, 05-822 Milanówek, Joanna Staszkiewicz  
Straż Miejska, ul. Warszawska 32, 05-822 Milanówek, Izabela Koźbiał  
Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, Joanna Sierpińska  
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. 
Kościuszki  45, 05-822  Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 
7583061 w. 109, e-mail przetargi@milanowek.pl, faks 227 248 039.  
Adres strony internetowej (url): https://www.milanowek.pl/bip/menu-
przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur/14142-zp-271-25-
tom-2020-js-zakup-energii-elektrycznej-na-potrzeby-oswietlenia-ulic-parkow-
budynkow-urzedu-miasta-oraz-jednostek-organizacyjnych-gminy-milanowek  
Adres profilu nabywcy: https://www.milanowek.pl/  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 
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):  
Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
odpowiedzialność ponosi Gmina Milanówek działając w imieniu i na rzecz w/w 
jednostek organizacyjnych.  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, parków, budynków Urzędu 
Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Milanówek  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
ZP.271.1.25.TOM.2020.JS  
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:  
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby 
oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów użyteczności publicznej oraz jednostek 
podległych usytuowanych w granicach administracyjnych miasta Milanówka. Energia 
elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodniez zapisami ustawy 
Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.), dalej w treści jako: ,,Prawo 
energetyczne’’ oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 2. 
Zamawiający informuje, iż proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej odbywa 
się po raz kolejny. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonywania 
w jego imieniu czynności niezbędnych w przeprowadzaniu procesu zmiany 
sprzedawcy. 3. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usługi dystrybucji energii 
elektrycznej. 4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych 
umów zawartych z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie. 5. Dostawa będzie 
się odbywała na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne, KC 
oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. 6. Łączne szacunkowe 
zużycie energii elektrycznej w okresie tj. od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 
2021 roku wyniesie 1.893.788,00 kWh. 7. Rozliczenia z tytułu poboru energii 
elektrycznej będzie się odbywało na podstawie odczytów danych zukładów 
pomiarowo-rozliczeniowych udostępnianych przez OSD. 8. Zamawiający oświadcza, 
iż prognoza zużycia energii wskazana w SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, 
która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu w stosunku do prognoz 
dotyczących poszczególnych Punktów Poboru Energii. Faktyczne zużycie energii 
uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców 
końcowych, z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest 
w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca 
nie może dochodzić od Zamawiającego lub poszczególnych Odbiorców końcowych 
(jednostek budżetowych) żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli 
w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi 
zakupią od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż 



prognozowana ilość energii wskazana w SIWZ. Zamawiający informuje, że wszystkie 
punkty wskazane w załączniku do SIWZ (oświetlenie uliczne) mają zamontowane 
zegary astronomiczne.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie  
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2 
 
Dodatkowe kody CPV: 09300000-5, 09310000-3  
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  
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2020  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 568866.59  
Waluta PLN  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  5  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej:  0  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej:  0  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie 
 
Nazwa wykonawcy: RESPECT ENERGY S.A.  
Email wykonawcy: przetargi@respect.energy  
Adres pocztowy: ul. Ludwika Rydygiera 8  
Kod pocztowy: 01-793  
Miejscowość: Warszawa  
Kraj/woj.:  
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  
tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  
nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  



nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 642437.27  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 642437.27  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 761234.61  
Waluta: PLN  
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom  
nie 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy lub podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  
 
 
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  przetarg nieograniczony  na podstawie art. 
39  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. 
 

 
 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta Milanówka 

/-/ 

Piotr Iwicki 

Sekretarz Miasta    

Przygotowała: Joanna Sierpińska 

Zespół ds. Zamówień Publicznych 
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