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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400672-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Elektryczność
2018/S 177-400672
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Biblioteka Narodowa
000275955
al. Niepodległości 213
Warszawa
02-086
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kulicka, Elżbieta Biedruna
E-mail: przetargi@bn.org.pl
Faks: +48 226082624
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bn.org.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bn.org.pl/bip/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Biblioteka Narodowa
000275955
al. Niepodległości 213, Kancelaria (pok. 283)
Warszawa
02-086
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kulicka, Elżbieta Biedruna
E-mail: przetargi@bn.org.pl
Faks: +48 226082624
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bn.org.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
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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 Biblioteki Narodowej w Warszawie
Numer referencyjny: XIV/264/13/18

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Biblioteki Narodowej w Warszawie:
a) przy al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa,
b) przy pl. Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa, Pałac Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia wraz z załącznikami.
3. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia odbywała się na warunkach określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, zgodnie z zasadami określonymi w koncesji
Wykonawcy i zasadach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ)
#Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
180 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych);
Postanowienia dotyczące wadium zawarte zostały w Rozdziale VIII. SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 197 367.56 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Dostawy energii elektrycznej odbywać się będą na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa polskiego, zgodnie z postanowieniami określonymi w koncesji Wykonawcy, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych, w oparciu o ustawę z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z
postanowieniami Umowy z załącznikami.
2. Miejscami dostawy energii elektrycznej są obiekty Biblioteki Narodowej:
a) przy al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa;
Przyłącze I - P1, grupa taryfowa B21;Pu = 800 kW
Przyłącze I - P1, grupa taryfowa B21; Pu = 800 kW

14/09/2018
S177
https://ted.europa.eu/
TED

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

2/7

Dz.U./S S177
14/09/2018
400672-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/7

b) przy pl. Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa, Pałac Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej);
Przyłącze PK, grupa taryfowa C21; Pu = 80 kW
3. Układy pomiarowe dostosowane są do systemu TPA.
4. Wybrane przez Zamawiającego grupy taryfowe B21 oraz C21 są obowiązujące przez cały okres
obowiązywania Umowy.
5. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął prognozowane (szacunkowe) łączne rocznie
zużycie energii elektrycznej:
2019 - 5 243,000 MWh
2020 - 5 243,000 MWh
2021 - 6 029,450 MWh
2022 - 6 029,450 MWh
UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż jest to wyłącznie informacja poglądowa, która nie obliguje Zamawiającego
do wygenerowania takiego rocznego zużycia energii elektrycznej w okresie trwania Umowy.
Zamawiający informuje, że do dnia 30.8.2019 r. w obiekcie Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213,
02-086 Warszawa, POLSKA planowana jest dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą układów
pomiarowych.
Całkowita moc planowanej instalacji fotowoltaicznej będzie nie mniejsza niż 77 kW i nie większa niż 80kW (2
zestawy, każdy do 40kW, podłączone pod dwa przyłącza).
6. Rozliczenia za dostawę zużytej energii elektrycznej będą dokonywane za każdy miesiąc z dołu, na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury ze wskazaniem zużycia energii elektrycznej dla każdego przyłącza obiektów,
o których mowa w pkt. 2. Faktura będzie płatna w terminie do 21 dni od daty jej skutecznego dostarczenia do
siedziby Zamawiającego.
7. Stawki jednostkowe netto za dostarczoną energię (1 MWh) podane przez Wykonawcę w Ofercie będą
obowiązywały przez cały okres realizacji umowy.
8. Rozliczenia między Stronami w zakresie dostawy energii elektrycznej będą odbywać się wg wskazanych
przez Wykonawcę w Formularzu Oferty stawek opłat za 1 MWh obejmujących wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym opłatę handlową, wynagrodzenie za dokonywanie bilansowania handlowego.
9. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę innego niż dotychczas
dostarczającego energię elektryczną, po jego stronie leży obowiązek dopełnienia wszelkich formalności i
poniesienia wszelkich kosztów związanych z uruchomieniem dostawy energii elektrycznej.
10. Wybrany Wykonawca musi posiadać umowę z koncesjonowanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
(OSD), właściwym terytorialnie, ważną nie krócej niż w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2022 r. (dotyczy tylko
Wykonawcy niebędącego właścicielem sieci dystrybucyjnej).
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia wraz z załącznikami.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 197 367.56 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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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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 obowiązany jest wykazać, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną nie krócej niż
w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2022 r.;

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2
ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co
najmniej 3 dostawy energii elektrycznej w taryfie B21, rozumiane jako 3 zamówienia/3 umowy, każdą w sposób
nieprzerwany przez co najmniej 12 miesięcy i każdą o wolumenie nie mniejszym niż 5 000 KWh w skali 12
miesięcy.
Jeśli Wykonawca będzie powoływać się na dostawy wykonywane, Zamawiający wymaga, aby faktycznie
zrealizowana do dnia składania ofert cześć dostaw wypełniała wymogi określone przez Zamawiającego.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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Warunki realizacji umowy zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z
Załącznikiem nr 2a SIWZ (Klauzula informacyjna dla Kontrahentów Biblioteki Narodowej – Załącznik nr 3 do
umowy).
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: tak

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: 23/10/2018
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

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: 23/10/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, POLSKA, w pokoju 1201.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2022 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Okres związania ofertą wynosi 60 dni – wskazany w pkt IV.2.6 okres 2-miesięczny wynika z braku możliwości
zamieszczenia w ogłoszeniu okresu wyrażonego w dniach. Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.
Zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli nie wystąpi żadna z
przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz nie wystąpi przesłanka, o której mowa w art.
24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy Pzp.
A. Oświadczenia i dokumenty składane w terminie składania ofert:
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1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w
SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału
w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie składa się w formie JEDZ, sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wyd. na podst. art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE. Sposób przygotowania i przesłania JEDZ został określony w załączniku nr 5 do SIWZ.
1.2. W przypadku:
1.2.1. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, składa się JEDZ każdego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu; JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi mieć postać
elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania
każdego z tych Wykonawców;
1.2.2. Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału, polegają na zasobach innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie w jakim powołują się na ich zasoby
- Wykonawca składa także JEDZ tych podmiotów; JEDZ innych podmiotów musi mieć postać elektroniczną (jak
w pkt 1.2.1).
2. Zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, do oddania Wykonawcy, do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3. pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta oraz składane wraz z nią oświadczenia i dokumenty są podpisane
przez osobę nie wymienioną jako osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy w ogólnodostępnych
bezpłatnych rejestrach dotyczących Wykonawcy.
B. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (ustawa z dnia o
ochronie konkurencji i konsumentów - Dz.U. z 2016 r. poz. 184, 1618 i 1634) składane w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp;
C. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie: w celu wykazania braku podst. wykluczenia Wykonawcy
w okolicznościach, o którym mowa w art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i
dokumentów, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
poz. 1126), zwanym dalej Rozporządzeniem, w § 5 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt 9, pkt 10. W przypadku,
gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
Pzp, Zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów określonych w Rozporządzeniu w §5
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
RP składa ww. dokumenty zgodnie z §7 ust. 1-3 Rozporządzenia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/ +48 224587803
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp dla postępowań powyżej
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/ +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2018

14/09/2018
S177
https://ted.europa.eu/
TED
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