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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:692241-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Elektryczność
2022/S 240-692241

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Urząd Statystyczny w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000331530
Adres pocztowy: Suwalska 29
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 93-176
Państwo: Polska
E-mail: PrzetargiUSLDZ@stat.gov.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lodz.stat.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Główny Urząd Statystyczny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Organizacja i prowadzenie badań statystycznych

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału 

Urzędu w Brzezinach od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Numer referencyjny: LDZ-WA.271.6.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29 oraz Oddziału Urzędu 
Statystycznego w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 14, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385, 1723 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
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II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 684 044.81 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urzędu Statystycznego w Łodzi.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi, przy ul. Suwalskiej 29 zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1385, 1723 z późn. zm.). Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Zaproszenia do 
negocjacji.

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
Biorąc pod uwagę, że w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dla części 
1 nie złożono żadnej oferty oraz warunki zamówienia dla tej części nie zostały zmienione - w przedmiotowym 
zamówieniu stosuje się tryb zamówienia z wolnej ręki. Umowa będzie obowiązywać od dnia jej zawarcia do 
31.12.2023 r., jednakże sprzedaż energii elektrycznej będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023 
r., po rozwiązaniu obecnie obowiązującej umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach.

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Urzędu Statystycznego w Brzezinach.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej dla Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 14, zgodnie z 
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przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1385, 1723 z późn. 
zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 
1 do Zaproszenia do negocjacji.

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
Biorąc pod uwagę, że w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dla części 
2 nie złożono żadnej oferty oraz warunki zamówienia dla tej części nie zostały zmienione - w przedmiotowym 
zamówieniu stosuje się tryb zamówienia z wolnej ręki. Umowa będzie obowiązywać od dnia jej zawarcia do 
31.12.2023 r., jednakże sprzedaż energii elektrycznej będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023 
r., po rozwiązaniu obecnie obowiązującej umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (znak: LDZ-
WA.271.5.2022, nr postępowania na Platformie e-Zamówienia - identyfikator: ocds-148610-
d30789c9-2ce6-11ed-8832-4e4740e186ac; nr ogłoszenia o zamówieniu w Dz.Urz.U.E: 2022/S 191-540152 z 
04.10.2022 r.), w którym nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 
255 pkt 1) ustawy Pzp. W dniu 04.11.2022 r. Zamawiający umieścił na stronie prowadzonego postępowania 
Informację o unieważnieniu postępowania . Zamieszczono także ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki 
postępowania w Dz.Urz.U.E - 2022/S 223-642108 z 18.11.2022 r. Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp 
w przypadku, gdy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone 
żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, można zastosować tryb 
zamówienia z wolnej ręki - art. 213 ust. 1 ustawy Pzp. W trybie zamówienia z wolnej ręki Zamawiający udziela 
zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. Wykonawca jest dotychczasowym dostawcą energii 
elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

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

IV.2) Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla Urzędu Statystycznego w Łodzi.

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
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18/11/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: PGE OBRÓT S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 690254559
Adres pocztowy: 8-ego Marca 6
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 624 139.45 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 624 139.45 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach.

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18/11/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: PGE OBRÓT S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 690254559
Adres pocztowy: 8-ego Marca 6
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 59 905.36 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 59 905.36 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Biorąc pod uwagę, że w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dla 
części 1 i 2 nie złożono żadnej oferty oraz warunki zamówienia dla części 1 i 2 nie zostały zmienione - w 
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przedmiotowym zamówieniu stosuje się tryb zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający informuje, że wszczął 
postępowanie poprzez przekazanie wybranemu Wykonawcy zaproszenia do negocjacji.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Środki 
ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 2. Odwołanie przysługuje 
na: 2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, 2.3. Zaniechanie 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, 
mimo że Prowadzący postępowanie był do tego zobowiązany. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone 
podpisem zaufanym. 4. Odwołanie wnosi się w terminie: 4.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
prowadzącego postępowanie stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 4.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
prowadzącego postępowanie stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 
w sposób inny niż określony w w pkt 4.1. powyżej. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkursu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie w przypadkach innych niż w pkt 4-5 powyżej 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. Na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 8. Szczegółowe informacje 
dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2022
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