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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:574064-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Elektryczność
2022/S 202-574064

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 140861819
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-495
Państwo: Polska
E-mail: przetarg@muzeumwp.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumwp.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.muzeumwp.pl/ogloszenia/ogloszenia-o-zamowieniach/
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
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:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2023 r.

Numer referencyjny: ZP-11/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1385).

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:
Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej ul. Powsińskiej 13, 00-920 Warszawa, Muzeum Katyńskie ul. Jana 
Jeziorańskiego 4, 01-521 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1385), w okresie od 1.01.2023 r. (jednak nie wcześniej niż po przeprowadzeniu procedury 
zgłoszenia sprzedawcy) do 31.12.2023 r. o łącznym szacunkowym wolumenie 630 500 kWh dla trzech punktów 
poboru: 1) Muzeum Wojska Polskiego – Oddział Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej zlokalizowany przy ul. 
Powsińskiej 13, 00-920 Warszawa, 2) Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego 
zlokalizowany przy ul. Jana Jeziorańskiego 4, 01-521 Warszawa (zasilanie podstawowe), 3) Muzeum Katyńskie 
Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego zlokalizowany przy ul. Jana Jeziorańskiego 4, 01-521 
Warszawa (zasilanie rezerwowe). Wykaz punktów poboru mocy stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 2. Ilość 
dostarczonej energii elektrycznej może w okresie umowy ulec zmianie. Z tytułu zmniejszenia ilości dostarczonej 
energii elektrycznej Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia z tytułu niepobrania przez Zamawiającego 
przewidywanej ilości energii. Faktyczne zużycie uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem, że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku 
stosować zaoferowane w przetargu ceny. 3. W zakresie wszystkich punktów poboru Zamawiający zawarł 
umowę, która obowiązuje do 31.12.2022 r. 4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne 
zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 
5. Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego.

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: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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
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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:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże, że posiada aktualnie 
obowiązującą oraz ważną w okresie trwania umowy koncesję, o której mowa w art. 32 ustawy Prawo 
energetyczne na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Koncesja winna obowiązywać przez cały okres realizacji niniejszego 
zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, stanowią załącznik nr 4 do SWZ. 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 
zostanie zawarta na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, uzupełnionych 
o postanowienia wynikające z oferty wybranego wykonawcy oraz uzupełnionych lub zmienionych o 
postanowienia, których konieczność wprowadzenia zaistniała w okresie od dnia wszczęcia postępowania o 
zamówienie publiczne do dnia podpisania umowy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 
umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadkach szczegółowo opisanych w projektowanych 
postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W związku z zakończeniem obowiązywania umów na dostawę energii elektrycznej (31 grudnia2022 r.) wystąpiła 
pilna konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego umożliwiającego 
zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej do obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Z tego 
względu skrócenie terminu składania ofert jest w pełni uzasadnione.

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: 03/11/2022
Czas lokalny: 10:00

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
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Oferta musi zachować ważność do: 28/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2022
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Warszawa, ul. Dymińska 13, 01-519 Warszawa, budynek nr 6
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. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 20.000,- zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 
00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 
ust. 2 ustawy. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) 
gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, 
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać 
wpłacone na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 
Warszawie o nr 34 1130 1017 0020 0987 9520 0017. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej 
zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji 
lub poręczenia, o których mowa powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub 
poręczenia, w postaci elektronicznej. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna zostanie uznane 
przez Zamawiającego za prawidłowo wniesione, w przypadku, gdy z oryginału dokumentu będą wynikać 
co najmniej następujące informacje: 1) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę wadium 
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej okoliczności określonej w art. 98 ust. 6 ustawy; 2) wystawca 
dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę wadium nie później niż w terminie do 30 dni od otrzymania 
pierwszego pisemnego żądania Zamawiającego, informującego o zaistnieniu co najmniej jednej okoliczności 
określonej w art. 98 ust. 6 ustawy; 3) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz 
numer przedmiotowego postępowania; 4) beneficjentem kwoty wadium będzie Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa; 5) zobowiązanie wystawcy 
dokumentu do wypłaty kwoty wadium będzie miało charakter bezwarunkowy i nieodwołalny; 6) w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustaw), Zamawiający wymaga, 
aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, 
że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 7) 
zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty wadium będzie obejmować co najmniej okres związania 
ofertą. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu 
został dołączony do oferty; 2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz 
z ofertą.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2022
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