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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85755-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Elektryczność
2021/S 035-085755

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Podole 60
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-394
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Piorun-Mazurek
E-mail: kmazurek@kpt.krakow.pl 
Tel.:  +48 690875100
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kpt.krakow.bip-e.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzający specjalną strefą ekonomiczną

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. z podziałem na 2 
części
Numer referencyjny: 1/09/2020/PZP

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb Krakowskiego Parku Technologicznego 
Sp. z o.o. z podziałem na 2 części:
— część nr 1 – zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Podole” w Krakowie przy ul. Podole 60,
— część nr 2 – zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Życzkowskiego” w Krakowie przy ul. prof. 
Michała Życzkowskiego 14.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 617 886.18 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Podole” w Krakowie przy ul. Podole 60
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 1 – zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Podole” w Krakowie przy ul. Podole 60.
1. Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Podole” 
w Krakowie przy ul. Podole 60. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833), zgodnie z 
obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny.
2. Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy (10 miesięcy) wynosi 1 500 MWh. 
Planowane zużycie energii elektrycznej na charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze 
strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego orientacyjnie podanej ilości 
energii.
3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe łącznika szyn od strony urządzeń Tauron 
Dystrybucja Sp. z o.o. w stacji transformatorowej przypisanej do PPE kod PLTADU293027615266 oraz 
PLTADU293027615339 znajdującej się w Krakowie przy ul. Podole 60. Miejsce rozgraniczenia własności 
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urządzeń pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a 
Zamawiającym stanowią zaciski prądowe łącznika szyn od strony urządzeń Tauron Dystrybucja Sp. z o.o.
4. Miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowych prądowych. 
Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo-rozliczeniowy, przy czym:
— przyłącze 1:
a) przekładniki prądowe 30/5A stanowią własność Zamawiającego;
b) przekładniki napięciowe 15000:1,73/100:1,733 V stanowią własność Zamawiającego;
c) licznik 1-taryfowy energii czynnej ze wskaźnikiem mocy maks. i energii biernej stanowi własność 
Zamawiającego i zabudowany jest: w stacji transformatorowej;
d) licznik kontrolny energii czynnej 1-taryfowy ze wskaźnikiem mocy maks. stanowi własność Zamawiającego i 
zabudowany jest: w stacji transformatorowej,
— przyłącze 2:
a) przekładniki prądowe 30/5A stanowią własność Zamawiającego;
b) przekładniki napięciowe 15000:1,73/100:1,733 V stanowią własność Zamawiającego;
c) licznik 1-taryfowy energii czynnej ze wskaźnikiem mocy maks. i energii biernej, stanowiący własność 
Zamawiającego;
d) licznik kontrolny energii czynnej 1-taryfowy ze wskaźnikiem mocy maks., stanowiący własność 
Zamawiającego, i zabudowane są: w stacji transformatorowej.
5. Zamawiający kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej III. Ustala się dla przyłącza: moc przyłączeniową dla 
każdego przyłącza Pp = 800 kW, moc umowną Pu = 680 kW oraz 156 kW, tg = 0,4, minimalną moc umowną dla 
każdego z przyłączy, P umin = 156 kW.
6. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie miesięcznych wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego według grupy taryfowej B21.
7. W chwili obecnej Zamawiający posiada zawartą w dniu 6 marca 2020 r. umowę sprzedaży energii 
elektrycznej z TRMEW Obrót Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 
Warszawa. Umowa jest zawarta na czas określony do 28.2.2021 godzina 24.00.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest związany umową o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej zawartą w dniu 4 grudnia 2015 r. z Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzedaży energii elektrycznej bez przerwy (konieczność 
zachowania ciągłości zasilania urządzeń najemców Zamawiającego).
9. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego niezbędnych procedur 
związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. Jeśli będzie to konieczne, Zamawiający udzieli 
Wykonawcy w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa.
10. Umowa zostanie zawarta na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę, uwzględniającym istotne 
postanowienia (zał. nr 6 do SIWZ).

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Życzkowskiego” w Krakowie przy ul. prof. Michała 
Życzkowskiego 14
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 2 – zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Życzkowskiego” w Krakowie przy ul. prof. 
Michała Życzkowskiego 14.
1. Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT 
Życzkowskiego” w Krakowie przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 14 w Krakowie. Sprzedaż energii elektrycznej 
odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy (10 miesięcy) wynosi 530 MWh. Planowane 
zużycie energii elektrycznej na jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym 
przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej 
ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego 
orientacyjnie podanej ilości energii.
3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe łącznika szyn od strony urządzeń Tauron 
Dystrybucja Sp. z o.o. w stacji transformatorowej nr 22464 znajdującej się w Krakowie przy ul. prof. Michała 
Życzkowskiego 14. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym 
zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a Zamawiającym stanowią zaciski prądowe łącznika szyn od 
strony urządzeń Tauron Dystrybucja Sp. z o.o. w stacji transformatorowej nr 22464.
4. Miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowych prądowych. 
Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo-rozliczeniowy, przy czym:
przyłącze:
a) przekładniki prądowe 20/5A stanowią własność Zamawiającego;
b) przekładniki napięciowe 15/V3/0,1/V3 kV stanowią własność Zamawiającego;
c) licznik 1-taryfowy energii czynnej ze wskaźnikiem mocy maks. i energii biernej, stanowiący własność 
Zamawiającego;
d) licznik kontrolny energii czynnej 1-taryfowy ze wskaźnikiem mocy maks., stanowiący własność 
Zamawiającego, i zabudowane są: w stacji transformatorowej.
5. Zamawiający kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej III. Moc przyłączeniowa dla całego obiektu Pp = 
500 kW. Ustala się dla przyłącza: moc przyłączeniową Pp = 500 kW, moc umowną Pu = 500 kW, tglo = 0,4, 
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minimalną moc umowną wynikającą z 20 % prądu znamionowego przekładników prądowych przy cosl = 1, P 
umin = 104 kW.
6. Rozliczenia za sprzedana energię elektryczną odbywać się będą na podstawie miesięcznych wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego według grupy taryfowej B21.
7. W chwili obecnej Zamawiający posiada zawartą w dniu 6 marca 2020 r. umowę sprzedaży energii 
elektrycznej z TRMEW Obrót Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 
Warszawa. Umowa jest zawarta na czas określony do 28.2.2021 godzina 24.00.
8. Ponadto Zamawiający posiada zawartą w dniu w dniu 10 grudnia 2014 r. umowę o świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej nr 402008822/2014 z firmą Tauron Dystrybucja S.A., ul. Dajwór 27, 30-960 
Kraków. Umowa o świadczenie usług dystrybucji jest zawarta na czas nieokreślony.
9. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzedaży energii elektrycznej bez przerwy (konieczność 
zachowania ciągłości zasilania urządzeń najemców Zamawiającego).
10. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego niezbędnych procedur 
związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. Jeśli będzie to konieczne, Zamawiający udzieli 
Wykonawcy w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa.
11. Umowa zostanie zawarta na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę. Będzie on musiał uwzględniać 
istotne postanowienia przedstawione w załączniku nr 6 do SIWZ.

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
Procedura otwarta

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 225-552727

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
Część nr: 1

Nazwa:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Podole” w Krakowie przy ul. Podole 60

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
02/02/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Energa Obrót SA
Adres pocztowy: al. Grunwaldzka 472
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 447 750.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Życzkowskiego” w Krakowie przy ul. prof. Michała 
Życzkowskiego 14

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
02/02/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Energa Obrót SA
Adres pocztowy: al. Grunwaldzka 472
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 156 085.00 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
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w 
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. Tel. +48 224587801. Faks 
+48 224587800. E-mail: odwolania@uzp.gov.pl  URL: http://www.uzp.gov.pl
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl  Tel. +48 224587801. Faks +48 2245878 00. URL: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/02/2021
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