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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:480477-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2019/S 198-480477

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
5252347728
ul. Anielewicza 6
Warszawa
00-157
Polska
Osoba do kontaktów: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Warszawa, ul. Anielewicza 6
E-mail: przetargi@polin.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.polin.pl/pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury

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

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w podziale na 2 części
Numer referencyjny: PZP.271.22.2019

II.1.2) Główny kod CPV
09300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:przetargi@polin.pl
www.polin.pl
https://www.polin.pl/pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Muzeum Historii Żydów Polskich Polin:
a) część 1 – dostawa energii elektrycznej do budynku Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w
Warszawie;
b) część 2 – dostawa energii elektrycznej do budynku Muzeum Historii Żydów Polskich przy pl. Grzybowski 2 w
Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do SIWZ (dalej: „OPZ”).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do budynku Muzeum Historii Żydów Polskich przy ulicy Anielewicza 6 w
Warszawie
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej do budynku Muzeum Historii Żydów Polskich przy ulicy Anielewicza 6 w
Warszawie. Maksymalne zużycie energii 3 900 MWh.

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
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie zastrzega maksymalnej liczby części, na które wykonawca może złożyć ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do budynku Muzeum Historii Żydów Polskich przy pl. Grzybowski 2 w Warszawie
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
pl. Grzybowski 2, 00-109 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej do budynku Muzeum Historii Żydów Polskich przy pl. Grzybowski 2 w Warszawie.
Zużycie maksymalne do 185 MWh.

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
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie zastrzega maksymalnej liczby części, na które wykonawca może złożyć ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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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 musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie obowiązywania umowy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku numer 6 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT – w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto;
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia -
w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto lub terminu obowiązywania umowy;
3) utraty przez zamawiającego prawa do dysponowaniem lokalem przy pl. Grzybowski 2 w Warszawie – w
zakresie terminu obowiązywania umowy.
3. Zmiany mogą być dokonane pod warunkiem przedstawienia drugiej stronie informacji o proponowanej
zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem jej zgody.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 12:00

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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, POLSKA.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany będzie do wniesienia wadium na okres związania ofertą:
a) dla części 1 w wysokości 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych zero groszy);
b) dla części 2 w wysokości 1 500 PLN (tysiąc pięćset złotych zero groszy).
2. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu (należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego) zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert (dzień, godzina,
minuta składania ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, tj.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA numer 90 1020 1026 0000 1102 0275 4547.
3. Wadium może też być wnoszone w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016,
poz. 359) składanych w oryginale.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale w postaci
elektronicznej wraz z ofertą.
5. W przypadku składania wadium w formie gwarancji powinna ona być co najmniej gwarancją nieodwołalną,
bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym
prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art.
46 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa

mailto:odwolania@uzp.gov.pl


Dz.U./S S198
14/10/2019
480477-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 6

14/10/2019 S198
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 6

02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2019

http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl

