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Ogłoszenie nr 330831 - 2016 z dnia 2016-10-26 r.

Chełm: „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby
obiektu Chełmski Park Wodny”
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny
11025640900000, ul. ul. Okszowska 41, 22100 Chełm, państwo , woj. lubelskie, tel. 82 565 37 57, faks 82
565 37 57, e-mail ptm@wp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
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Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w
jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej na potrzeby obiektu Chełmski Park Wodny”
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: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby
obiektu Chełmski Park Wodny.Stacja znajdująca się w obiekcie zasilana jest z sieci SN – 15kV pracującej bez
kompensacji. Obiekt zasilany ze stacji 15kV/0,4kV o częstotliwości 50 Hz. Wymagany stosunek poboru energii
biernej do czynnej w miejscu dostarczenia nie może być większy niż tg fi = 0,40. Wymagania dotyczące układu
pomiarowo rozliczeniowego: zainstalowano układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 15 kV składający się z: a)
przekładników prądowych i napięciowych w układach pomiarowych z rdzeniami uzwojenia pomiarowego o klasie
dokladności nie gorszej niż 0,5( zalecana kl.0,2), - przekladniki prądowe typu TPU 50.12 2x15/5A/A, przekladniki napięciowe typu UMZ17-1 15000 √3/100√3 b) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiaroworozliczeniowym z klasą dokładności nie gorszą niż 1 dla energii czynnej i nie gorszą niż 2 dla energii biernej typu
– ZMD405CT44.0459S3B32 nr licznika 51354814. c)moduł transmisji danych pomiarowych GSM/GPRS typu Mk9-z, d) układ do synchronizacji czasu rzeczywistego typu - zegar frankfurcki MK6-DCF Moc przyłączeniowa –
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600 kW, moc umowna – 400 kW (z możliwością zwiększenia do 500 kW). Przewidywalne zużycie energii czynnej
– 2438,9 MWh /rok.Obiekt dodatkowo zasilany jest energią z paneli PV (instalacja na potrzeby własne). Zużycie
energii elektrycznej naliczane wg taryfy B23.

II.5) Główny kod CPV): 65310000-9,
Dodatkowe kody CPV:

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 dopuszcza zawarcie umowy na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a. w związku z art. 67
ust. 3 pkt. 1 lit e). Umowa może zostać zawarta po spełnieniu wymogów przewidzianych w ustawie Prawo
zamówień publicznych dla zamówienia z wolnej ręki. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z artykułem 67 ust 1
pkt 1 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 ze zm.), który umożliwia zawarcie umowy w trybie z wolnej ręki, jeżeli z przyczyn technicznych o
obiektywnym charakterze dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego
wykonawcę. Przedmiotowe zamówienie z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może być
świadczone tylko przez jednego Wykonawcę, tj. Polską Grupę Energetyczną Dystrybucja S.A., ul. Garbarska
21A, 20-340 Lublin (Centrala) (PGE Dystrybucja S.A Oddział Zamość, Koźmiana 1, 22-400 Zamość), bowiem
ma on monopol naturalny na świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w naszym
regionie. Zgodnie z wypracowaną doktryną z przyczynami technicznymi mamy do czynienia, gdy świadczący
dostawy ma monopol naturalny na dany typ dostaw/usług (tj. usługa dystrybucji energii elektrycznej.
Ponadto taki stan rzeczy ma charakter trwały i nieprzezwyciężalny. W zaistniałym stanie faktycznym obiekt
Chełmski Park Wodny jest przyłączony do istniejącej sieci PGE Dystrybucja S.A, która jest właścicielem
instalacji obsługującej obiekt Chełmski Park Wodny. Ponadto na terenie miasta Chełm w/w usługi można
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nabyć tylko od jednego Wykonawcy tj. PGE Dystrybucja S.A. Tym samym, wskazać należy, iż z uwagi na
wystąpienie powyższych przyczyn technicznych na rynku nie istnieją inni Wykonawcy zdolni zrealizować
niniejsze zamówienie, a zatem PGE Dystrybucja S.A., jest jedyną firmą mogącą świadczyć usługę dystrybucji
energii elektrycznej w rejonie miasta Chełm.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
PGE Dystrybucja S.A., sekretariat@pgedystrybucja.pl, Garbarska 21A, 20-340, Lublin, kraj/woj. lubelskie
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