
Ogłoszenie nr 550020040-N-2020 z dnia 03-02-2020 r.  

Michałowice: Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb 
oświetlenia drogowego i ulicznego oraz pompowni ścieków Gminy 

Michałowice usytuowanych na terenie Opaczy-Kolonii w roku 
2020 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
nie  

 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
nie  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej  
nie  
 
Informacje dodatkowe:   

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowice, Krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, ul. Aleja 
Powstańców Warszawy  1, 05-816  Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 350 91 91, e-mail 
przetargi@michalowice.pl, faks 22 350 91 01.  
Adres strony internetowej (url): www.bip.michalowice.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla 
potrzeb oświetlenia drogowego i ulicznego oraz pompowni ścieków Gminy Michałowice usytuowanych na terenie 
Opaczy-Kolonii w roku 2020  
Numer referencyjny  ZP.271.2.2.2020  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego 
 
II.2) Rodzaj zamówienia  

 
Usługi  
 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  
Zamówienie podzielone jest na części:  

 
Nie 
 
 

 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gminy 
Michałowice 1. oświetlenia ulicznego Opaczy-Kolonii w: - ul. Środkowa PPE nr PL000001…2563, - ul. Bodycha nr 
PPE PL000001...10220, - ul. Różana /ul. Ryżowa nr PL0000001…9165 2. przepompowni ścieków w Opaczy-Kolonii 
w: - ul. Środkowa 27 PPE nr PL000001…1647271, - ul. Centralna PPE nr PL000001 .1648815  
II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9  
 

 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  



SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:  
Zamówienie z wolnej ręki 
III.2) Podstawa prawna  
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.  
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami:  
Ustawa Prawo zamówień publicznych jako przesłankę zastosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego trybu zamówienia z wolnej ręki przewiduje w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, iż Zamawiający może udzielić 
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej następująca okoliczność: usługi mogą być świadczone tylko 
przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W związku z tym, że RWE Stoen 
Operator Sp. z o.o. od dnia 1 września 2016 r. zmienił nazwę na innogy Stoen Operator Sp. z o.o., więc to innogy 
Stoen Operator Sp. z o.o. kontynuuje świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie koncesji na 
dystrybucję energii elektrycznej zgodnie z decyzją nr DEE/41/13824/W/2/2007/BT Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki z dnia 29 maja 2007 r. oraz decyzji DPE-47-30(8)/13824/2007/BT z dnia 29 czerwca 2007 r. 
wyznaczający RWE Stoen Operator Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze objętym koncesją. 
Ponieważ obszar Gminy Michałowice jest objęty dystrybucją energii elektrycznej sieciami własnymi Przedsiębiorcy 
tj. innogy Stoen Operator Sp. z o.o. i tylko Przedsiębiorca może świadczyć usługi dystrybucji energii na obszarze 
Gminy Michałowice. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne odbiorcy energii 
elektrycznej lub paliw gazowych mają prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie 
sprzedawcy. Zakup energii odbywa się na podstawie umowy sprzedaży. Jednocześnie, aby umożliwić i zapewnić 
odbiorcom realizację powyższego uprawnienia stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące dystrybucją energii lub paliw gazowych (operator 
systemu dystrybucyjnego) jest obowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie równego traktowania, 
świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych lub energii. Świadczenie usług dystrybucji paliw lub energii odbywa 
się na podstawie umowy o świadczenie tych usług. Dostarczanie energii i paliw gazowych do odbiorców odbywa 
się na podstawie dwóch umów: umowy sprzedaży zawieranej ze sprzedawcą energii/paliw gazowych i umowy o 
świadczenie usług dystrybucji zawieranej z operatorem systemu dystrybucyjnego, przedsiębiorstwem 
energetycznym, które dystrybuuje energię (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne). W myśl Art. 5. dostarczanie paliw gazowych lub energii odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do 
sieci, o którym mowa w art. 7, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub 
dystrybucji albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji i umowy o 
świadczenie usług magazynowania paliw gazowych lub umowy o świadczenie usług skraplania gazu. Zgodnie z 
art. 7. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest 
obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na 
zasadzie równego traktowania. Reasumując, zachodzą ustawowe przesłanki zastosowania trybu zamówienia z 
wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia publicznego na usługę dystrybucji energii elektrycznej do obiektów 
obsługiwanych przez Gminę Michałowice.  
 

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 


