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Polska-Warszawa: Elektryczność
2016/S 177-317444

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Muzeum Historii Żydów Polskich
ul. Anielewicza 6
Warszawa
00-157
Polska
Osoba do kontaktów: Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa, ul. Anielewicza 6
Tel.:  +48 224710300
E-mail: przetargi@polin.pl 
Faks:  +48 224710398
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polin.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynku Muzeum Historii Żydów Polskich
zlokalizowanego przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie.
Numer referencyjny: ADM.271.37.2016

II.1.2) Główny kod CPV
09310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej bez
świadczenia usługi dystrybucyjnej, do budynku Muzeum Historii Żydów Polskich zlokalizowanego przy ul.
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Anielewicza 6 w Warszawie – w ilości do 1127,385 MWh w okresie 3 miesięcy – przewidywany początek
dostawy 1.9.2016.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 252 955.86 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej bez
świadczenia usługi dystrybucyjnej, do budynku Muzeum Historii Żydów Polskich zlokalizowanego przy ul.
Anielewicza 6 w Warszawie – w ilości do 1127,385 MWh w okresie 3 miesięcy – przewidywany początek
dostawy 1.9.2016.

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
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z

następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych

Wyjaśnienie:
Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 3 Ustawy: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
zachodzi co najmniej 1 z następujących okoliczności:(…) 3)ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z
przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe
wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia
Zgodnie z poglądami doktryny, do zastosowania ww.przepisu, wymagane jest kumulatywne spełnienie
przesłanek
zachodzi wyjątkowa sytuacja
sytuacji takiej zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć
przyczyny takiej sytuacji nie leżą po stronie zamawiającego



Dz.U./S S177
14/09/2016
317444-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura
negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu

3 / 4

14/09/2016 S177
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura
negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 4

wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia
nie można zachować terminów przewidzianych dla innych trybów. W ocenie KIO z 27.1.2015 Zastosowanie
trybu zamówienia z wolnej ręki powinno służyć wyłącznie do przeciwdziałania lub do usunięcia skutków
nieprzewidywalnej sytuacji, która nie była przez zamawiającego zawiniona i której nie mógł on przeciwdziałać,a
z powodu zaistnienia,której zamawiający staje przed koniecznością natychmiastowego wykonania określonego
rodzaju zamówienia (KIO/KD 2/15). W uchwale KIO z 8.8.2014 zaś stwierdzono, że: Przepis art. 67 ust 1 pkt
3 ustawy ma zastosowanie do postępowań wszczynanych w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń,które
powodują konieczność podjęcia natychmiastowego działania ze strony podmiotu zobowiązanego do stosowania
ustawy,a jednocześnie zaistniała sytuacja nie pozwala na przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego z zachowaniem terminów przewidzianych dla trybów, które gwarantują zachowanie
pełnej zasady konkurencyjności. Dopuszczalność powoływania się na przesłankę art. 67 ust.1 pkt 3 uzależniona
jest od łącznego zaistnienia wszystkich wymienionych w tym przepisie warunków,między którymi powinien
zachodzić związek przyczynowo-skutkowy oraz związek czasowy. Oprócz zaistnienia wyjątkowej sytuacji,która
nie wynikła z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,ustawodawca wymaga również,aby sytuacji
tej zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć,a wystąpienie okoliczności,których zamawiający nie mógł
przewidzieć,musi powodować konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia.”(KIO/KD 70/14). Mając
na uwadze powyższe należy wskazać, że zostały spełnione przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 3 Ustawy,a
udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest uzasadnione i niezbędne w celu umożliwienia
nieprzerwanego działania MHŻP.

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

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
Nazwa:
Atalian Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/08/2016

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

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Atalian Energy Sp. z o.o.
al. Krakowska 61
Warszawa
02-183
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Polska
Kod NUTS: PL127
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 290 730.98 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 252 955.86 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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2016
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