
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: referat
NO_DOC_EXT: 2020-078267
SOFTWARE VERSION: 9.13.1
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: anna.zalewska02@zus.pl

LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F03
VERSION: R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
Adres pocztowy: Plac Konsulatu Polskiego 4
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622
Kod pocztowy: 10-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie, ul. 1 Maja 10, 10-118 Olsztyn
E-mail: zap_olsztyn@zus.pl 
Tel.:  +48 895212477
Faks:  +48 895350228
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zus.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział
ZUS w Olsztynie

II.1.2) Główny kod CPV
65310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie z Wolnej ręki. Negocjacje dotyczyć będą treści zawieranej między stronami umowy, w
szczególności zasad płatności, zakresu przedmiotowego oraz innych istotnych elementów umowy zgodnie z
załącznikiem do zaproszenia.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

mailto:zap_olsztyn@zus.pl
https://www.zus.pl
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Wartość bez VAT: 886 093.71 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z punktami poboru wskazanymi w zaproszeniu do negocjacji.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne oraz wybranych na jej podstawie aktów wykonawczych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z

następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych

Wyjaśnienie:
Dystrybucja energii elektrycznej może być realizowana tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyntechnicznych
o obiektywnym charakterze. Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
podpojęciem dystrybucja należy rozumieć transport energii elektrycznej sieciami dystrybucji w celu ich
dostarczeniaodbiorcom z wyłączeniem sprzedaży energii. Sprzedaż energii elektrycznej jest nierozerwalnie
związanaz koniecznością jej dystrybucji do nabywcy i odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej
dooperatora systemu dystrybucyjnego. Zamawiający umowę na sprzedaż (dostawę) energii elektrycznej
podpisałz Wykonawcą PGE Obrót S.A. O ileistnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, brak
jest możliwości wyboru przedsiębiorstwaenergetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź
przesyłania energii elektrycznej.Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i Zamawiający
nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej na danym terenie, którym w
przypadku ZUS Oddział w Olsztynie jest Energa-Operator Spółka akcyjna, ul. Marynarki polskiej 130, 80-557
Gdańsk, POLSKA. Należy zauważyć też, iż wysokość stawek za przesył energii jest regulowana przez Urząd
Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.
O słuszności powyższego świadczy również opinia Prezesa urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki zawarta we wspólnym komunikacie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stosowania
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przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej, w którym jest między
innymi mowa o tym, iż Zamawiający stosując tryby podstawowe udzielania zamówień wybiera przedsiębiorstwo
zajmujące się obrotem energii elektrycznej, a następnie udziela zamówienia z wolnej ręki na usługi dystrybucji
lub przesłania energii elektrycznej.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
25/05/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ENERGA-OPERATOR SA,
Adres pocztowy: Marynarki Polskiej 130
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634
Kod pocztowy: 80-557
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.energa-operator.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 886 093.71 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 089 895.26 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

www.energa-operator.pl
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują
środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia IWZ na
stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec IWZ.
c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone
w 11.6.1 i 11.6.2 IWZ.
7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień IWZ
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020
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