Ogłoszenie nr 510051644-N-2019 z dnia 18-03-2019 r.
Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy: „Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi
dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu
Badawczego we Wrocławiu ul. Swojczycka 38”
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: 521821-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 13262900000000,
ul. ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 128 100, e-mail
M.Olszewska@itl.waw.pl, faks 225 128 625.
Adres strony internetowej (url): www.itl.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu
Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu ul. Swojczycka 38”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZ/06/19
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:
Przedmiotem zamówienia była kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii
elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu ul.
Swojczycka 38. Charakterystyka energetyczna obiektu: a) Obiekt i adres Instytut Łączności –
Państwowy Instytut Badawczy, 51-501 Wrocław, ul. Swojczycka 38 b) Tytuł prawny Księga Wieczysta
Nr 105203 c) Miejsce dostarczenia energii: złącze kablowe ZK 3aB-1PP-240, zaciski prądowe na
wyjściu przekładników prądowych od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji
Zamawiającego d) Układ pomiarowo-rozliczeniowy: licznik energii elektrycznej czynnej i biernej
(półpośredni) na napięcie 0,4kV e) Grupa taryfowa: C21 f) Grupa przyłączeniowa: IV g) Moc
przyłączeniowa: 84 kW h) Moc umowna: 84 kW i) Napięcie znamionowe: 0,23/0,4kV j)
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 160 A k) Współczynnik mocy: Tg j= 0,4 l) Prognozowane zużycie
energii: 300 000 kWh 2. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji musi odbywać
się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r., poz. 755 ze zm.), przepisami
wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.
U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz. U z 2013 r. poz. 1200), taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej (taryfie OSD)
oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) właściwego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. 3. Podane w pkt 1 lit. l)
prognozowane zużycie ilości energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy jest ilością szacunkową,
przedstawioną w celu określenia zakresu i wartości zamówienia, co nie odzwierciedla rzeczywistego
zużycia energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą do
jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w przypadku zakupu i zużycia
mniejszej ilości energii. 4. Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie w okresach miesięcznych na
podstawie bieżącego wskazania układu pomiarowo- rozliczeniowego wg stawek opłat wynikających z
Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz
Taryfy dla energii elektrycznej Wykonawcy określonej w ofercie. Ogólne warunki przedmiotowe
udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z
wymogami zamawiającego, określonymi w pkt III SIWZ; 2) Wykonawca musi zapewnić w formie
oświadczenia składanego na formularzu oferty, iż ma zawartą/e lub ma promesy/ę zawarcia
odpowiednich umów/y na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) dla obiektów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pkt III SIWZ z

właściwymi/ym dla opisanych w pkt III SIWZ punktów odbioru operatorami/em (przedsiębiorstwem
energetycznym), posiadającymi/ym koncesję w zakresie dystrybucji energii.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV: 65310000-9, 09310000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” unieważnił
postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

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 na podstawie art. 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.

