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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki, ul. Marynarki 

Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 7512500, faks 058 7512516 , strona 

internetowa www.nfz-gdansk.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dystrybucja energii elektrycznej. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dystrybucja energii 

elektrycznej do budynków POW NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148, ul. Podwale 

Staromiejskie 69 i Delegatury w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4. 2. Planowany czas zawarcia 

umowy - czas nieokreślony - Moc umowna - 150 kW, 40 kW, 58 kW- Grupa przyłączeniowa - III i IV. 

Planowana ilość zamawianej energii - 469 650 kWh rocznie.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9. 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne (Dz. U z 2006 r Nr 89 poz. 625 ze zm.) w 

art. 4 j nadaje odbiorcy energii elektrycznej prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy energii. 

POW NFZ z siedzibą w Gdańsku jest w trakcie postępowania na wybór dostawcy energii 

elektrycznej dla budynków w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148, ul. Podwale Staromiejskie 

69 i Delegatury w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4. Zakup energii elektrycznej jest jednak 

nierozerwalnie związany z koniecznością jej dystrybucji od wytwórcy do nabywcy. Prawo 

Energetyczne definiuje zgodnie z art.3 pkt 5 pod pojęciem dystrybucja transport energii 

elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczenia odbiorcom, z wyłączeniem 

sprzedaży energii. Zgodnie z przepisami wybór sprzedawcy energii elektrycznej powinien zostać 

dokonany przez Zamawiającego w sposób zapewniający konkurencję. Natomiast podmiotem 

świadczącym usługi dystrybucji energii elektrycznej powinien być podmiot, do którego sieci 

przyłączone są nieruchomości należące do Zamawiającego. O ile istnieje możliwość wyboru 

sprzedawcy energii, brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego 

się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze 



monopolu naturalnego i Zamawiający nie ma innej możliwości niż zwarcie umowy z Operatorem 

Sieci Dystrybucyjnej na danym terenie, którym jest w naszym przypadku ENERGA-OPERATOR 

S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130. Wysokość stawek za dystrybucję 

energii jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku 

z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art 67 ust. 

1 a ustawy Prawo zamówień publicznych. Na poparcie niniejszego uzasadnienia należy 

przytoczyć opinię Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

zawartą we wspólnym Komunikacie z dnia 24.04.2008 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej. W komunikacie tym 

jednoznacznie stwierdzono, że o ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii brak jest 

możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług 

dystrybucji energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i 

w takiej sytuacji, podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych na dostarczenie 

energii elektrycznej mają możliwość stosując tryby podstawowe udzielania zamówień wybrać 

przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem energią elektryczną, a następnie udziela zamówienia z 

wolnej ręki na usługę dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 

ZAMÓWIENIA 

 ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie. 


