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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: SKARB PAŃSTWA-ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Adres pocztowy: al.IX WIEKÓW KIELC 3
Miejscowość: KIELCE
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-516
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Domagała
E-mail: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl 
Tel.:  +48 413421174
Faks:  +48 413430696
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kielce.uw.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego”
Numer referencyjny: AG.I.272.1.9.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie ustawy Prawo 
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. o szacowanym wolumenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
Zaproszenia dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 634 768.33 PLN

II.2) Opis
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
1. Kielce: al. IX Wieków Kielc 3 oraz ul. Skrajna 61
2. Kępa Chwałowska gm. Dwikozy oraz Grotniki Duże gm. Nowy Korczyn

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2. Liczba układów pomiarowych rozliczających energie elektryczną zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
Zaproszenia.
3. Zamawiający jednocześnie informuje, że obecnie obowiązuje umowa o świadczenie usług dystrybucji
z PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A.
4. Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić w imieniu zamawiającego, na podstawie udzielonego mu 
pełnomocnictwa, procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Wykonawca
z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest dokonać zgłoszenia o zawarciu jej właściwemu 
Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego w następnym dniu roboczym po dniu jej zawarcia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia zmawiającemu w terminie 5 dni od daty zawarcia 
umowy, dowodu potwierdzającego zgłoszenie o zawarciu tej umowy właściwemu Operatorowi Systemu 
Dystrybucyjnego.
6. Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 50 %.

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
Wszystkie wymagania zawarto w Zaproszeniu do udziału w postępowaniu

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
• Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca 

nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
W związku z informacją o wypowiedzeniu przez wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
dostawę energii elektrycznej na potrzeby Świętokrzyskiego urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zawartej w 
wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne oraz wydanych do tej ustawy aktów wykonawczych, informuję, że 
okoliczność ta może uzasadniać zastosowanie przez zamawiającego trybu zamówienia z wolnej ręki.
Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze 
względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł 
on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowa wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów 
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określonych dla innych trybów udzielania zamówienia. Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na 
tej podstawie służyć ma przeciwdziałaniu lub usunięciu skutków nieprzewidywalnej sytuacji, która nie jest 
przez zamawiającego zawiniona i której nie mógł on przeciwdziałać, a powodu zaistnienia której staje przed 
koniecznością natychmiastowego wykonania zamówienia.
Ustawa Prawo energetyczne w art. 5 ab, przewiduje mechanizm zawarcia umowy z „dostawca rezerwowym” 
w przypadku gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestał sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej 
odbiorcy końcowemu. Jednakże warunki płatności w umowie z dostawcą rezerwowym, odbiegają od cen 
rynkowych i skutkują zwiększenie wydatków po stronie zamawiającego. W związku z powyższym celowym i 
koniecznym jest wybór dostawcy w trybie z wolnej ręki, znajdującym zastosowanie w sytuacjach wymagających 
szczególnie szybkiej reakcji w celu ochrony interesu, który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego 
oczekiwania na udzielenie zamówienia publicznego.

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

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

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:
27/09/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ENTRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 118-212-68-41, REGON: 364959321
Adres pocztowy: ul. Poznańska 86/88
Miejscowość: Jawczyce
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 05-850
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 624 808.79 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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1. Środki ochrony prawnej określone w ustawy Pzp przysługują wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 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. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Szczegółowe informacja dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2022
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