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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558937-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Elektryczność
2022/S 197-558937

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: 1/06/2022/PZP

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Numeracja zgodna z SWZ:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przez okres 12 miesięcy energii elektrycznej dla potrzeb 
Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. z podziałem na 2 części:
3.1.1. część nr 1 – zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Podole” w Krakowie przy ul. Podole 
60;
3.1.2. część nr 2 – zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Życzkowskiego”
w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14.
3.2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący 
Załącznik nr 2 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik
nr 8 do SWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 123 850.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
część nr 1 – 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: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 stanowi załącznik nr 2 do SWZ :
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 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2021.716 t.j. z dnia 2021.04.19), zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks 
cywilny.
2. Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy (12 miesięcy) wynosi 1850 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 
Zamawianego 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 590322429302771282 oraz 
590322429302771299 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.
(...)
7. W chwili obecnej Zamawiający posiada zawartą w dniu 02.12.2021 roku umowę sprzedaży energii 
elektrycznej z Orange Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. 
Umowa jest zawarta na czas określony do dnia 31.12.2022 r. godzina 24:00.
8. Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest związany umową o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej zawartą w dniu 04.12.2015 r. z Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

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:
część nr 2 – 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: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 stanowi załącznik nr 2 do SWZ:
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 10.04.1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2021.716 t.j. z dnia 2021.04.19), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz 
przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny.
2. Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy (12 miesięcy) wynosi 750 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 przypisanej do PPE kod 590322429201756625 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 
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zaciski prądowe łącznika szyn od strony urządzeń Tauron Dystrybucja sp. z o.o. w stacji transformatorowej nr 
22464.
(...)
7. W chwili obecnej Zamawiający posiada zawartą w dniu 02.12.2021 roku umowę sprzedaży energii 
elektrycznej z Orange Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. 
Umowa jest zawarta na czas określony do dnia 31.12.2022 r. godzina 24:00.
8. Ponadto Zamawiający posiada zawartą w dniu w dniu 10.12.2014 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.

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: 2022/S 116-324636

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:
część nr 1 – 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

V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/08/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
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: 7
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Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ONE S.A.
Adres pocztowy: ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-627
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 915 600.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
część nr 2 – 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:
30/08/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
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: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ONE S.A.
Adres pocztowy: ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-627
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 208 250.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Zamawiający otrzymał potwierdzenie podpisania umów na realizację obu części przez wybranego Wykonawcę 
dopiero w dniu 06.10.2022 r., stąd znaczny odstęp czasowy pomiędzy datą umowy, a terminem ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, 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 Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 
pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Odwołanie przysługuje na:
- niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;
- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na 
podstawie ustawy Pzp.
Szczegółowe postanowienia i informacje dotyczące środków ochrony prawnej, sposobu, formy, dopuszczalności 
i terminu ich wnoszenia są opisane w Dziale IX „ Środki Ochrony Prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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