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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104439-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Elektryczność
2021/S 042-104439

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Adres pocztowy: ul. Kordylewskiego 11
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-542
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Marianowski
E-mail: maciej.marianowski@marr.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.marr.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://marr.ezamawiajacy.pl/app/login?scrollElementID=Zaloguj
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://marr.ezamawiajacy.pl/app/login?scrollElementID=Zaloguj
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://marr.ezamawiajacy.pl/app/login?scrollElementID=Zaloguj

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: agencja rozwoju

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: rozwój regionalny

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup energii elektrycznej dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie
Numer referencyjny: ZP/01/21/DIZN

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. w dwóch lokalizacjach: tj. w siedzibie MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie 
oraz na terenie nieruchomości Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie. Zamówienie nie obejmuje 
świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Prognozowane zapotrzebowanie na energię w okresie 
obowiązywania umowy na terenie nieruchomości Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie szacowane 
jest na poziomie 11 700 MWh a na nieruchomości przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie szacowane jest na 
poziomie 300 MWh i mają charakter jedynie orientacyjny. Ilość prognozowanej przez Zamawiającego energii 
elektrycznej ustalono w oparciu o odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Rozliczenie za 
dostarczoną energię odbywać się będą przy stałej cenie za 1 MWh na podstawie faktycznego zużycia energii 
na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 oraz Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. w dwóch lokalizacjach: tj. w siedzibie MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie 
oraz na terenie nieruchomości Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie w okresie: od dnia 1 czerwca 
2021 r., jednak nie wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy do dnia 

02/03/2021 S42
https://ted.europa.eu/TED

2 / 8



Dz.U./S S42
02/03/2021
104439-2021-PL

3 / 8

31 maja 2022 r. lub do wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto tj. całkowitej ceny brutto 
wskazanej w formularzu oferty.
1. Nieruchomość Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie – 2 przyłącza zakończone we wspólnej 
stacji transformatorowej nr 33549.
2. Biurowiec MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie – 1 przyłącze.
Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne 
(Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania koncesji na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 
2020 poz. 833 z późn. zm.), ważnej w okresie realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z Tauron 
Dystrybucja S.A. (OSD) lub promesy umowy, umożliwiającej sprzedaż energii do obiektów Zamawiającego za 
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD. Nieruchomość Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie:
Ilość punktów poboru:
— 2 przyłącza zakończone we wspólnej stacji transformatorowej nr 33549, będącej własnością Zamawiającego 
– układy pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy.
Numer odbiorcy: 403002462.
Przyłącze P1:
Numer licznika: 97519924.
Numer punktu poboru PPE: 590322429302869682.
Taryfa: B21.
Moc przyłączeniowa Pp = 2 500 kW.
Zamawiana moc umowna Pu = 2 200 kW.
Minimalna moc umowna 519 kW.
Współczynnik mocy tgφ0 = 0.4.
Napięcie znamionowe zasilania 15 kV.
Przekładniki prądowe 75/5 A.
Przekładniki napięciowe 15 000 / 100 V.
Przyłącze P2:
Numer licznika: 95373581.
Numer punktu poboru PPE: 590322429302869699.
Taryfa: B21.
Moc przyłączeniowa Pp = 1 750 kW.
Zamawiana moc umowna Pu = 1 550 kW.
Minimalna moc umowna 389 kW.
Współczynnik mocy tgφ0 = 0.4.
Napięcie znamionowe zasilania 15 kV.
Przekładniki prądowe 30/5 A.
Przekładniki napięciowe 15000/100 V.
Prognozowane roczne zużycie energii szacowane jest na poziomie 11.700 MWh (słownie: jedenaście tysięcy 
siedemset MWh) i ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony 
Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
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jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego szacowanej ilości energii, z zastrzeżeniem, 
że minimalne zużycie energii w okresie obowiązywania umowy wyniesie 8.300 MWh.
• Biurowiec MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie:
Ilość punktów poboru: 1 – układ pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy.
Numer ewidencyjny: 401001936.
Numer licznika: 95948183.
Numer punktu poboru PPE: 590322429101186867.
Taryfa: C21.
Moc przyłączeniowa Pp = 150 kW.
Zamawiana moc umowna Pu = 150 kW.
Minimalna moc umowna 42 kW.
Współczynnik mocy tgφ0 = 0.4.
Napięcie znamionowe zasilania 400 V.
Przekładniki prądowe 300/5 A.
Prognozowane roczne zużycie energii szacowane jest na poziomie 300 MWh (słownie: trzysta MWh) i 
ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego, 
zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie 
z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego szacowanej ilości energii, z zastrzeżeniem, że minimalne zużycie 
energii w okresie obowiązywania umowy wyniesie 200 MWh.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2021
Koniec: 31/05/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 
zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów – Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki ważną przez cały okres realizacji zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy stanowią załącznik nr 2 do SWZ zatytułowany „wzór umowy”.

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/04/2021
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/06/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/04/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu Platformy pod adresem: https://marr.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferty". W 
przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie niezwłocznie na platformie w zakładce „Dokumenty 
zamówienia”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 
terminu zawiązania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca 
składa załączając na Platformie w zakładce „Oferty” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".
2. Wadium może być wnoszone:
2.1. W pieniądzu – przelewem – na rachunek nr PL74 1020 2892 0000 5102 0405 1249 Bank PKO BP SA z 
dopiskiem „wadium – zakup energii elektrycznej 2021” przed upływem terminu składania ofert tak, aby przed 
upływem tego terminu wadium znajdowało się na ww. rachunku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się 
datę i godzinę uznania rachunku Zamawiającego), natomiast kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 
Kserokopię poświadcza Wykonawca za zgodność z oryginałem.
2.2. W gwarancjach bankowych.
2.3. W gwarancjach ubezpieczeniowych.
2.4. W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 ze zm.).
3. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna powyższy dokument należy złożyć w oryginale 
w postaci elektronicznej. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować 
przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału 
dokumentu.
4. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.
5. Wadium złożone w formie poręczenia lub gwarancji musi być wystawione na Małopolską Agencję Rozwoju 
Regionalnego SA, 31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11.
W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji Zamawiający wymaga, aby w treści takiego 
dokumentu znalazło się oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej 
wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z 
przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności 
gwarancji (poręczenia) nie był krótszy niż okres związania ofertą. W przypadku składania przez Wykonawcę 
wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna i winna zawiera następujące elementy:
5.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub 
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
5.2 określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancja;
5.3 kwotę gwarancji;
5.4 termin ważności gwarancji;
5.5 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy), 
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu 
poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby 
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z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum).
7. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia na warunkach określonych 
w art. 46 ustawy. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz odsetkami 
wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku depozytowego, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu Zamawiający wyda (prześle) Wykonawcom 
za potwierdzeniem odbioru.

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
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. 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.
5. 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.
6. 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.
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 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie 
stanowią inaczej.
9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sadu zamówień publicznych za pośrednictwem 
Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
10. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia odwołań i skarg do Sądu określa dział IX – Środki ochrony 
prawnej ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/02/2021
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