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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:704717-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 244-704717

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

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.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

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 
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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.1.6) 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 
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
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
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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 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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 216-620545

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie na rok 2023

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2022
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