
Ogłoszenie nr 510275379-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Usługa dystrybucji ( przesył)energii elektrycznej

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: 550226507-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Krajowy numer identyfikacyjny 93069199000000, ul. ul.

Szewska  37, 50-139  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713444471, e-mail

zamowienia@ossolineum.pl, faks +48713448561.

Adres strony internetowej (url): www.ossolineum.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Fundacja

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa dystrybucji ( przesył)energii elektrycznej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DZP-2621-19/2019

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:

Usługa dystrybucji energii elektrycznej na okres 13 miesięcy od 01.01.2020- 31.01.2021 do

punktów poboru energii adresy PPE Wrocław ul.Rynek6, Szewska 37, Grodzka 10/11, Pl.

Nankiera 17 i 16c, Kluczborska 31/33, Rynek6/Kiełbaśnicza

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 65300000-6

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/6d6a36c5-3bf1-4bfd-b194-4d7...

1 z 3 2019-12-17, 10:15



SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 198597.73

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Plac Powstańców Śląskich 20

Kod pocztowy: 53-314

Miejscowość: Wrocław

Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie

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 244275.20

Oferta z najniższą ceną/kosztem 244275.20

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 244275.20

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie
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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  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67

ust. 1 pkt. 1 plt. 1  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.

Usługa może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o

obiektywnym charakterze. Przedmiotem zamówienia jest usługa dystrybucji energii

elektrycznej do punktów poboru energii, tj. Rynek 6, Szewska 37, Grodzka 10/11, Plan

Nakiera 16 c. Pl. Nakiera 17, Kluczborska 31/33, Rynek 6/Kiełbaśnicza 5. Jedynym

Wykonawcą, który może wykonać przedmiotowe zamówienie jest TAURON Dystrybucja

SA. Wskazane poniżej przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze uniemożliwiają
powierzenie realizacji przedmiotowego zamówienia innemu Wykonawcy, ponieważ
dystrybucją energii zajmują się wyznaczeni decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, których przedmiot działalności obejmuje

wyznaczony teren. Aby umożliwić i zapewnić odbiorcom realizację powyższego uprawnienia

stosownie do art.4 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r - Prawo energetyczne,

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii lub paliw gazowych

(operator systemu dystrybucyjnego) jest zobowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom na

zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych lub

energii. W myśl art.5 ust.1 ustawy Prawo energetyczne dostarczanie energii odbywa się, po

uprzednim przyłączeniu do sieci, o których mowa w art.7, na podstawie umowy sprzedaży i

umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji. Nie jest jednak możliwe, tak jak ma

to miejsce w przypadku wyboru sprzedawcy energii, dokonanie wyboru w zakresie

przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź
przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją
energii elektrycznej wyznaczane są bowiem na operatorów systemu dystrybucyjnego na

podstawie art.9 h ustawy Prawo energetyczne. Przedsiębiorstwa te działają zatem w obszarze

monopolu naturalnego, dlatego też Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie

umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej właściwym dla danego terenu. Operatorem

Systemu Dystrybucji Elektroenergetycznej na obszarze miasta Wrocław została wyznaczona

firma TAURON Dystrybucja SA. Oddział we Wrocławiu. Uwaga: dot. punktu IV.6) - IV.6)

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Zamawiający

przyjął cenę wybranej oferty – taka jak kwota szacunkowa zamówienia, z uwagi na

uzależnienie od faktycznego zużycia energii w poszczególnych punktach poboru.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/6d6a36c5-3bf1-4bfd-b194-4d7...

3 z 3 2019-12-17, 10:15


