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Zamówienie publicz... - 79103-2014

07/03/2014 S47 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie
zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
I.II.IV.V.VI.
Polska-Warszawa: Przesył energii elektrycznej
2014/S 047-079103
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Departament Administracyjny MON
al. Niepodległości 218
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kucharska
00-911 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 226840086
E-mail: mkucharska@mon.gov.pl
Faks: +48 226840642
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mon.gov.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i
lokalne
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej do budynków
urzędu MON usytuowanych w Warszawie, nr sprawy 1/ZP/14.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Kod NUTS PL
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej do budynków
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urzędu MON usytuowanych
w Warszawie, w kompleksach wojskowych przy ul. Rakowieckiej 4a, ul.
Rakowieckiej 2, ul. Puławskiej 4a,
ul. Klonowej 1, ul. Klonowej 2, oraz Al. Niepodległości 218.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
65310000
II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
tak
II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 475 619,70 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31
dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko
przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych
Zgodnie z art. 4j ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.
U. z 2012 r., poz. 1059 j.t.) odbiorcy energii elektrycznej mają prawo do zakupu
energii od dowolnego sprzedawcy. Ponieważ działalność obejmującą sprzedaż
energii elektrycznej prowadzi na terenie kraju wiele przedsiębiorstw
energetycznych, istnieje zatem możliwość wyboru sprzedawcy oferującego
najbardziej korzystne dla odbiorcy warunki. W chwili obecnej zakończona
została procedura przetargowa na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby
Ministerstwa Obrony Narodowej, przeprowadzona przez Centrum Usług
Wspólnych, w wyniku której wyłoniony został nowy sprzedawca – firma ENEA
S.A. Jednakże zakup energii elektrycznej związany jest z koniecznością jej
dystrybucji od wytwórcy do nabywcy. Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy Prawo
energetyczne pod pojęciem dystrybucja należy natomiast rozumieć transport
energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczenia
odbiorcom, z wyłączeniem sprzedaży energii. Przepisy zawarte w ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.)
dotyczące wyboru sprzedawcy energii elektrycznej wskazują, aby Zamawiający
wybór sprzedawcy energii elektrycznej dokonał w sposób zapewniający
uczciwą konkurencję. Nie jest to jednak możliwe w przypadku wyboru
Operatora Sieci Dystrybucyjnej, ponieważ podmiotem świadczącym usługi
dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości Zamawiającego może być
jedynie podmiot, do którego sieci przyłączone są nieruchomości należące do
Zamawiającego. O ile zatem istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii, o
tyle 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
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możliwości niż zwarcie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, do którego
sieci są przyłączone jego nieruchomości, tj. przedsiębiorstwem RWE Stoen
Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 68,
wyznaczonym OSD na okres od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2025 r. na mocy
koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 29 maja 2007 r. nr DEE/41
/13824/W/2/2007/BT z późn. zm., udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki. Wysokość stawek za dystrybucję energii elektrycznej 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 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych
(przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze).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 bądź przesyłania energii
elektrycznej.
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
1/ZP/14
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1/ZP/14 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii
elektrycznej do budynków urzędu MON usytuowanych w Warszawie.
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.2.2014
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa
ul. Piękna 46
00-672 Warszawa
POLSKA
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 638 715,20 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 475 619,70 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
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V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
VI.2) Informacje dodatkowe:
termin realizacji od dnia 1 marca 2014 r. na czas nieokreślony
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom i
innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli
interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym
Wykonawców, wpisanych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w termie 15 dni jeżeli
została przesłana w inny sposób.
5. Odwołanie dotyczące:
1) treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
2) postanowień SIWZ – w termie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
6. Odwołanie inne niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie
później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej
KIO, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
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elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
9. Odwołanie powinno:
1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
2) określać żądanie odwołującego,
3) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zwiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy,
2) uiszczono wpis.
11. 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 za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania,
wskazując stronę do której przystępuje i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Wykonawcy staja się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają
interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
13. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca
doręcza Prezesowi KIO
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a kopie przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
14. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycje przeciw przystąpieniu
innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględni
opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma
interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił, w
przeciwnym razie KIO oddali opozycje. Na postanowienie o uwzględnieniu lub
oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
15. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać
w sprzeczności
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem
zgłoszenia sprzeciwu o którym, mowa w art. 186 ust. 3 ustawy przez
uczestnika, który przystąpił
do postępowania po stronie Zamawiającego.
16. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania
odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej
wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub
sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
17. KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188 – 192
ustawy.
18. Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc
prawną na równi
z wyrokiem sądu.
19. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Dział VI ustawy.
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VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.3.2014
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