
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 
Krajowy numer identyfikacyjny: 526-00-15-277 
Adres pocztowy: ul. Stanisława Moniuszki 1A 
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska 
Kod pocztowy: 00-014 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Beata Borucka 
E-mail: przetargi@fsusr.gov.pl 
Tel.: +48 667333357 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://www.fsusr.gov.pl/ 
Adres profilu nabywcy: https://www.fsusr.gov.pl/bip/zamowienia-
publiczne/zamowienia-objete-pzp.html

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Osoba prawna typu korporacyjnego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Dostawa energii cieplnej do nieruchomości FSUSR w Poznaniu
Numer referencyjny: FS.ZPN.251.7.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09320000 Para, gorąca woda i podobne produkty

II.1.3) Rodzaj zamówienia

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_pl
https://prozorro.gov.ua/page/plus#register
mailto:przetargi@fsusr.gov.pl?subject=TED
https://www.fsusr.gov.pl/
https://www.fsusr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-objete-pzp.html


Sekcja IV: Procedura

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zapewnienie ogrzewania budynku będącego własnością zamawiającego przy ul. św.
Marcin w Poznaniu.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 812 500.00 PLN

II.2) Opis
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Zapewnienie ogrzewania budynku będącego własnością zamawiającego przy ul. św.
Marcin w Poznaniu.

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

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego
wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Firma Veolia Energia Poznań S.A. jest jedynym dostawcą ciepła miejskiego na terenie
miasta Poznania. Budynek będący własnością FSUSR jest, jak wiele innych budynków
w mieście - również przyłączony do infrastruktury należącej do dostawcy. Ponieważ
firma Veolia jest również właścicielem sieci ciepłowniczej nie ma możliwości, aby
usługa świadczona była przez inny podmiot.
Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia została ustalona w lutym br. i
przyjęta w oparciu o dotychczas ponoszone koszty, powiększone o przewidywany
wzrost cen (uwzględniając aktualny na dzień uruchomienia postępowania - cennik
ciepła dla VEOLIA POZNAŃ zatwierdzony przez Prezesa URE) i ustalona na okres 4 lat.
A zatem istnieje uzasadnienie do udzielenia zamówienia w trybie art. 214 ust. 1 pkt.
1) lit. a) ustawy - Pzp „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego
wykonawcę z przyczyn:
a) technicznych o obiektywnym charakterze,
b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów
‒ jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a
brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia”

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej



Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
07/06/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A> 
Krajowy numer identyfikacyjny: 777-00-00-755 
Miejscowość: Poznań 
Kod NUTS: PL418 Poznański 
Kod pocztowy: 61-016 
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 812 500.00
PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 812 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza 
Adres pocztowy: Postępu 17a 
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676 
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia
umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym,
w terminie określonym w art. 515 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale
IX „Środki ochrony prawnej” ustawy - Pzp.



VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676 
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2022


