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Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Insty,tut Pamięci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Oddział w Białymstoku, ul. Warsźatowa IA,15-637 Białystok
Określenie przedmiotu otaz wielkości lub zakresu zamówienia:
Swiadczenie usług dystrybucj i energii na pottzeby Zamawiającego
Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki:
Z przyczyn technicznych o obiektywnym charaktęrzę wynika, żę wlw usługa
dystrybucji energii elektrycznej moze być świadczona tylko pTzez jednego
dostawcę, w związkuztym ma zastosowanie tryb udzielenia zamówięniaz wolnej
ręki w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt 1 lit, a ustawy z dnia 29 sĘcznia
2004 r. Prawo zarnówięń publicznych (Dz. U. 2018 r. poz, 1986 z późn. zm.),
zwanej dąIej ,,pzp". Nie ńa mozliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego
zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji. Przedsiębiorstwa świadczące
usługi ptzesyłanta i dystrybucji energii elektrycznej dzińĄąw obszarzę monopolu
naturalnego i Zamawiający nie ma innej mozliwości zawarcia umowy
z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na danym terenie, którym w przypadku Miasta
Białystok jest PGE Dystrybucja SA. w Lublinie OddziŃ w Białymstoku.
Wysokośó stawek za dystrybucję energii elektrycznej regulowana jestprzezUrząd
Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacj'om. W związku z powyższym
zastosowanie znajduje wskazane wyżej zamówienie z wolnej ręki. Na poparcie
niniejszego uzasadnienia należy przytoczyó opinię Prezesa Urzędu Zamowien
Publicznych i Prezęsa Urzędu Regulacji Energetyki zawartą we wspólnym
komunikacię z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy
Prawo zamówięń publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej.
W komunikacie jednoznacznie stwierdzona, że o ile istnieje mozliwość wyboru
sprzedawcy energii elektrycznej, to brak jest mozliwości wyboru przedsiębiorstwa
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IV.

energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji lub przesyłania
energii elektrycznej. W tym stanię rzeczy zamówienie na dystrybucję errergii
elektrycznej należy udzielić z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt I lit. apzp.
Nazwę (firma) albo imię i nazrryisko oraz adres Wykonawcy, któremu
Zamaw iający zamierza udzielić zam ówien ia :

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13,15-950 Białystok
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