
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynku Centrum Informatyki Statystycznej w
Radomiu przy ul. Planty 39/45

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Informatyki Statystycznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142396858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 208

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-925

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 608 31 44

1.5.8.) Numer faksu: +48 22 608 38 66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ciswaz@stat.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cis.stat.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

informatyka statystyczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynku Centrum Informatyki Statystycznej w
Radomiu przy ul. Planty 39/45

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2be7bb2b-d8b1-11eb-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00128534/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-27 15:24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002508/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej za
pośrednictwem sieci należącej do Operatora systemu dystrybucyjnego - do budynku CIS w
Radomiu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00097928/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CIS-WAZ.271.5.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynku
Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu przy ul. Planty 39/45, obejmująca sprzedaż
energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem sieci
należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, (usługa kompleksowa w rozumieniu art. 3
ust. 30 ustawy Prawo energetyczne).
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach
określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 ze
zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 
Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami
jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo
energetyczne. 
Przewidywane maksymalne zużycie energii w okresie w okresie 24 m-cy: 1044 MWh, w tym:
A) zasilanie podstawowe - 750 MWh, w tym:
a) w szczycie przedpołudniowym: 142 MWh
b) w szczycie popołudniowym: 84 MWh
c) w pozostałych godzinach doby: 524 MWh
B) zasilanie rezerwowe – 294 MWh
Zamawiający zastrzega, że wielkości określające zużycie energii elektrycznej mają charakter
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szacunkowy i będą miały zastosowanie do wyliczenia ceny ofertowej, a koszty ponoszone przez
Zmawiającego będą się odnosić do faktycznego zużycia. 
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie
realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ, 
- istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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