
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku
Mazowieckim Sp. z o.o. w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386353280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48257522446

1.5.8.) Numer faksu: +48257522446

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mosir.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mosir.org.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.mosir.org.pl/msr/zamowienia-publiczne/powyzej-30-tys-euro/2021/6234,Dostawa-
energii-elektrycznej-na-potrzeby-Miejskiego-Osrodka-Sportu-i-Rekreacji-w.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport i rekreacja

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:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku
Mazowieckim Sp. z o.o. w roku 2022
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bedfdf11-2a77-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296446/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02 13:01

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

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 00276540/01

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: D.251.05.2021

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 niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)
dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. na obiekty:
1) AQUAPARK z LODOWISKIEM, ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki
2) STADION SPORTOWY, ul. Sportowa 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
3) STADION SPORTOWY, ul. Budowlana 2a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [MWh] w okresie od 01.01.2022 r. do
31.12.2022 r. wyniesie 1 462,000 MWh. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji
energii elektrycznej. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym
postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ),
zawierający lokalizacje i opis punktów poboru energii elektrycznej oraz wzór umowy (załącznik
nr 8 do SWZ) wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz punktów poboru energii elektrycznej objętych
umową) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła
energii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Stosownie do art. 260 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku
Mazowieckim (05-300) przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56, zawiadamia, że w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy PZP w trybie podstawowym bez negocjacji pt:
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. w roku 2022”
została złożona 1 oferta.

Zamawiający, zgodnie z art. art. 222 ust. 4 ustawy PZP, bezpośrednio przed otwarciem ofert
podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 833545,31
złotych umieszczając ją na stronie internetowej prowadzonego postępowania, upubliczniając w
portalu e-Zamówienia oraz w portalu miniPortal.

Zamawiający, zgodnie z art. art. 222 ust. 5 ustawy PZP, umieścił informację z otwarcia ofert na
stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w portalu miniPortal i przesłał ją przez e-
PUAP uczestniczącym wykonawcom.

Ponieważ oferta z najniższą ceną (1233786,19 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może obecnie
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy PZP
zamawiający unieważnia postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1233786,19 PLN
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