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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:620545-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 216-620545

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WARSZAWIE
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 016289146
Adres pocztowy: ul. Długa 52
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-241
Państwo: Polska
E-mail: mkrzyzanek@pma.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pma.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 
bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
bef16168-4d91-11ed-8832-4e4740e186ac
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą 
elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
bef16168-4d91-11ed-8832-4e4740e186ac
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

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

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie na rok 2023

Numer referencyjny: PN/6/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn, 
zm.) zwaną dalej: ustawą PE. Dostawa (zakup i dystrybucja) energii elektrycznej będzie odbywać się do 
budynku Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, adres ul. Długa 52 00-241 Warszawa, 
do punktu poboru energii (PPE) o numerze PL0000010024100000000000001802769 o szacowanym na 
podstawie danych od X.2021 do IX.2022 r. wolumenie rocznym 315573,4 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawarty jest w dokumentacji postępowania dostępnej pod podanym adresem URL. Podane zużycie 
energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego 
zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie 
z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Zamawiający w dokumentach 
postępowania przedstawia dane dotyczące miesięcznego zużycia prądu od 2020r. Rzeczywiste rozliczenia 
odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych za dostawę energii 
elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy. Natomiast rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać 
się będą na podstawie opłat wynikających z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej. Ewentualna 
zmiana prognozowanego zużycia energii elektrycznej nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 
Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość tej energii, wg cen jednostkowych określonych 
w ofercie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia 
usługi kompleksowej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączony jest 
obiekt Zamawiającego, umożliwiające świadczenie usługi kompleksowej dla obiektu objętego niniejszym 
zamówieniem.

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: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie; adres ul. Długa 52, 00-241 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn, 
zm.) zwaną dalej: ustawą PE. Dostawa (zakup i dystrybucja) energii elektrycznej będzie odbywać się do 
budynku Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, adres ul. Długa 52 00-241 Warszawa, 
do punktu poboru energii (PPE) o numerze PL0000010024100000000000001802769 o szacowanym na 
podstawie danych od X.2021 do IX.2022 r. wolumenie rocznym 315573,4 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawarty jest w dokumentacji postępowania dostępnej pod podanym adresem URL. Podane zużycie 
energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego 
zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie 
z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Zamawiający w dokumentach 
postępowania przedstawia dane dotyczące miesięcznego zużycia prądu od 2020r. Rzeczywiste rozliczenia 
odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych za dostawę energii 
elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy. Natomiast rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać 
się będą na podstawie opłat wynikających z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej. Ewentualna 
zmiana prognozowanego zużycia energii elektrycznej nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 
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Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość tej energii, wg cen jednostkowych określonych 
w ofercie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia 
usługi kompleksowej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączony jest 
obiekt Zamawiającego, umożliwiające świadczenie usługi kompleksowej dla obiektu objętego niniejszym 
zamówieniem.

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
Okres w miesiącach: 12
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

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:
Wykonawca spełni warunek Zdolności do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykaże, że: a) posiada 
uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiada 
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki b) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w 
zakresie dystrybucji energią elektryczną, tj. posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku 
Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub posiada podpisaną aktualną umowę z 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na 
obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku Wykonawco w 
nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. UWAGA: Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia wskazane w lit. a) i b) do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia 
są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 
z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. JAKO POTWIERDZENIE 
SPEŁNIENIA STAWIANEGO WARUNKU Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych: 1. Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji energetyki zgodnie z przepisami ustawy PE; 2. Aktualnej 
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydanej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy PE - w przypadku Wykonawcy będącego 
właścicielem sieci dystrybucyjnej, lub Oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem 
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Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym 
znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej – w przypadku Wykonawcy niebędącego właścicielem 
sieci dystrybucji.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w 
dokumentacji postępowania dostępnej pod adresem wskazanym w ust. I.3) ogłoszenia. W dokumentacji 
postępowania są również przedstawione Dopuszczalne zmiany 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: 12/12/2022
Czas lokalny: 11:00

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: 11/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/12/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
https://ezamowienia.gov.pl/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp, Dodatkowo z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. 
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dn. 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających 
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w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 2) Unieważnienie postępowania - 
poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, 
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (art. 310 pkt 1 ustawy 
Pzp).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań oraz opis środków ochrony prawnej opisane są w 
dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych

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:
04/11/2022
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