
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy

Utrzymanie i eksploatacja infrastruktury elektroenergetycznej w celu zasilania energią
elektryczną obiektów oraz rozliczanie zużytej przez ww. obiekty Zamawiającego energii

elektrycznej.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140886771

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Wieżowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-147

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zp@pansa.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pansa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne
państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

służby żeglugi powietrznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Utrzymanie i eksploatacja infrastruktury elektroenergetycznej w celu zasilania energią
elektryczną obiektów oraz rozliczanie zużytej przez ww. obiekty Zamawiającego energii
elektrycznej.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e3f869c-eed5-11eb-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00129748/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-07-28 13:54

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
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2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: 177/PAŻP/2021/AZP

3.3.) Rodzaj zamówienia
Dostawy

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

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Utrzymanie i eksploatacja przez Wykonawcę infrastruktury elektroenergetycznej, należącej do
Wykonawcy w celu zasilania energią elektryczną obiektów Zamawiającego oraz rozliczanie
zużytej przez ww. obiekty Zamawiającego energii elektrycznej.

3.10.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Aktualnie posadowione obiekty są tak usytuowane, iż jedyną infrastrukturą elektroenergetyczną
w pobliżu ww. lokalizacji jest infrastruktura elektroenergetyczna należąca do Port Lotniczy Port
Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą przy ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota, który jest
monopolistą na tego typu usługę. Dlatego też Zamawiający, z przyczyn technicznych (jedyna
dostępna sieć dystrybucji energii elektrycznej), nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy na
usługę rozliczenia energii elektrycznej z Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Jednocześnie na chwilę
obecną nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze z uwagi na
fakt, że system dystrybucji energii elektrycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENEA
Operator Sp. z o.o. dostępny jest wyłącznie poza terenem należącym do PL Bydgoszcz.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Bydgoszczy

5.1.2.) Ulica: Paderewskiego 1

5.1.3.) Miejscowość: Białe Błota

5.1.4.) Kod pocztowy: 86-005

5.1.5.) Województwo: kujawsko-pomorskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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