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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej , ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, 

woj. mazowieckie. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichtj.waw.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla 

Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie do obiektów przy ul. Dorodnej 16 (taryfa B21) i 

do obiektów przy ul. Na Krańcu 3 (taryfa C21) oraz opracowanie propozycji kompensacji mocy 

biernej i jej wdrożenie w budynkach przy ul. Dorodnej 16. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie 

http://www.ichtj.waw.pl/


do obiektów przy ul. Dorodnej 16 (taryfa B21) i do obiektów przy ul. Na Krańcu 3 (taryfa C21) oraz 

opracowanie propozycji kompensacji mocy biernej i jej wdrożenie w budynkach przy ul. Dorodnej 

16, który został podzielony na następujące części zamówienia: 1) Część A zamówienia (Dostawa i 

sprzedaż energii), która obejmuje: dostawę i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektów 

Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej zlokalizowanych przy ul. Dorodnej 16 (taryfa B21) i przy ul. Na 

Krańcu 3, 02-484 Warszawa /Włochy/ (taryfa C21) - na etapie wykonywania umowy; 2) Część B 

zamówienia (Kompensacja mocy biernej), która obejmuje: opracowanie propozycji kompensacji 

mocy biernej - na etapie składania ofert i jej wdrożenie w budynkach przy ul. Dorodnej 16 - na 

etapie wykonywania umowy. 2. Dostawa energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 musi 

odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst 

jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), zwaną dalej ustawą Prawo energetyczne oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 3. Zamawiający informuje, że: 1) wykaz punktów 

poboru energii elektrycznej i ich podstawowych parametrów technicznych zawarty jest w Załączniku 

Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 2) w obiektach Instytutu przy ul. 

Dorodnej 16, 03-195 Warszawa, (taryfa B21) - kompensacja mocy biernej dotyczy 4 szt. 

transformatorów trójfazowych po stronie NN, każdy o mocy 630 kVA. 4. Szacunkowa ilość 

zamawianej energii podana w Załączniku Nr 1 do SIWZ ma charakter jedynie orientacyjny, służący 

do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do 

zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z 

tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanego maksymalnego szacunkowego zużycia 

ilości energii. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała 

dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg 

cen określonych w dokumentacji przetargowej. 5. Wyłoniony w niniejszym postępowaniu 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) (dotyczy Części A zamówienia) zgłoszenia Operatorowi 

Systemu Dystrybucji (OSD) właściwemu dla obiektów Zamawiającego - przedsiębiorstwu 

energetycznemu zajmującemu się na terenie Warszawy dystrybucją energii elektrycznej, że będzie 

realizatorem umowy zawartej z Zamawiającym na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej, której 

wzór zawarty jest w Załączniku Nr 4 do SIWZ; 2) (dotyczy Części A zamówienia) pełnienia funkcji 

podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w 

ramach umowy, której wzór zawarty jest w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Wykonawca będzie 

dokonywać bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie 

standardowego profilu zużycia mocy umownej, określonej w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Koszty 

wynikające z dokonywania bilansowania winny zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie 

energii elektrycznej podanej zgodnie z wymaganiami zawartymi w formularzu ofertowym - w 

Załączniku Nr 2 do SIWZ; 3) (dotyczy Części A zamówienia) dostarczana energii elektrycznej 



spełniającej parametry techniczne zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie Prawo energetyczne 

oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami 4) (dotyczy Części B zamówienia) 

wdrożenia kompensacji mocy biernej w budynkach przy ul. Dorodnej 16 zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w SIWZ. 6. W zakresie dotyczącym: 1) Części A zamówienia (Dostawa i sprzedaż 

energii) energia elektryczna będzie kupowana na podstawie umowy, której wzór zawarty jest w 

Załączniku Nr 4 do SIWZ. Przedmiotowa umowa w tym w zakresie będzie umową dostawy i 

sprzedaży wynikającą z niniejszego postępowania, na podstawie której Zamawiający wymagać 

będzie otrzymywania od wybranego Wykonawcy, osobnych faktur rozliczeniowych z tytułu zużycia 

energii elektrycznej w dwóch różnych obiektach Zamawiającego, o których mowa w przedmiocie 

zamówienia; 2) Części B zamówienia (Kompensacja mocy biernej) wdrożenie propozycji 

kompensacji mocy biernej w budynkach przy ul. Dorodnej 16 nastąpi na podstawie umowy, której 

wzór zawarty jest w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Przedmiotowa umowa w tym w zakresie będzie 

umową wdrożenia kompensacji mocy biernej wynikającą z niniejszego postępowania, na podstawie 

której Zamawiający wymagać będzie otrzymywania od wybranego Wykonawcy, jednej faktury za 

wykonanie przedmiotowego wdrożenia, o którym jest mowa w przedmiocie zamówienia. 7. 

Wykonawca który będzie realizować: 1) Część A zamówienia (Dostawa i sprzedaż energii) 

zobowiązany jest: a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadać aktualnie obowiązującą 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) posiadać obowiązującą UMOWĘ DYSTRYBUCJI o 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawartą przed upływem terminu składania ofert 

(w której Wykonawca zwany będzie Sprzedawcą) z OSD właściwym dla obiektów Zamawiającego, i 

ważną na dzień składania ofert. Wykonawca w tej sprawie zobowiązany będzie załączyć do oferty 

stosowne oświadczenie, którego wzór zawarty jest w ust. 1 Załącznika Nr 5C do SIWZ 

Oświadczenia techniczne; 2) Część B zamówienia (Kompensacja mocy biernej) zobowiązany jest: 

a) Posiadać stosowne certyfikaty jakości w zakresie projektowania, montażu, sprzedaży i obsługi 

eksploatacyjnej urządzeń do kompensacji mocy biernej, b) dysponować pracownikami 

posiadającymi stosowne uprawnienia do montażu, obsługi i serwisowania urządzeń do kompensacji 

mocy biernej. Wykonawca w ww. sprawach zobowiązany będzie załączyć do oferty stosowne 

oświadczenie, którego wzór zawarty jest w ust. 2 Załącznika Nr 5C do SIWZ Oświadczenia 

techniczne. 8. Zasady i warunki płatności są zawarte we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 

4 do SIWZ 9. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w obiektach 

Instytutu przy ul. Dorodnej 16, 03-195 Warszawa. Wizja lokalna dotyczy Części B zamówienia 

(Kompensacja mocy biernej), tzn. opracowania propozycji kompensacji mocy biernej i jej wdrożenia 

po stronie NN dla 4 szt. transformatorów trójfazowych, każdy o mocy 630 kVA. Zamawiający 



wymaga aby wizja lokalna została wykonana przed złożeniem oferty w celu sprawdzenia miejsc i 

warunków wykonywania kompensacji mocy biernej oraz w celu wykonania pomiarów i obmiarów 

zarówno w zakresie opracowania i załączenia do oferty propozycji kompensacji mocy bierne oraz w 

zakresie skalkulowania ceny ofertowej jej wdrożenia. Wizję lokalną można przeprowadzić od 

poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu zgodnie z zapisami 

zawartymi w VIII Rozdziale SIWZ. 10. Zamawiający dodatkowo informuje, że w okresie od dnia 

01.01.2014 do dnia 31.12.2015 łączne rzeczywiste zużycie energii elektrycznej w obiektach 

Zamawiającego wynosiło 2 892 011 kWh (w tym: 315 062 kWh w obiekcie przy ul. Na Krancu 3 

/C21/, a 2 576 949 kWh w obiekcie przy ul. Dorodnej 16 /B21/). 11. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia 

podwykonawcom. Zamawiający wymaga, aby cała dostawa i sprzedaż energii objęta Częścią A 

zamówienia oraz wdrożenie kompensacji mocy biernej objęte Częścią B zamówienia były wyłącznie 

wykonywane przez Wykonawcę. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5, 

45.31.00.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium 

przed upływem terminu składania ofert dla: 1) Części A zamówienia w wysokości = 20 000,00 zł; 2) 

Części B zamówienia w wysokości = 1 800,00 zł, w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 

ust. 6 ustawy 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 



 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 

Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w 

Rozdziale VI SIWZ (dotyczy Części A zamówienia) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 

Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w 

Rozdziale VI SIWZ 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie podlega ocenie. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 

Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w 

Rozdziale VI SIWZ (dotyczy Części B zamówienia) 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 

Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w 

Rozdziale VI SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje; 



 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 



wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Zaakceptowany podpisem na stronie tytułowej lub na ostatniej stronie przez Wykonawcę wzór 

umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ; 2) (dotyczy Części B zamówienia) Propozycja koncepcji 

kompensacji mocy biernej dla budynków przy ul. Dorodnej 16 jako Załącznik nr 1 do oferty, 

stanowiący jej integralną cześć; 3) Oświadczenia techniczne złożone wg wzorów zawartych w ust. 

1-2 Załącznika nr 5C do SIWZ (Oświadczenia techniczne). 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty dotyczące: 1) 

przedmiotu zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem; 2) sposobu realizacji 

przedmiotu umowy, a w tym m.in. zmiany: a) obowiązującej stawki podatku akcyzowego, zwanego 

dalej akcyzą, wyrobów akcyzowych, b) obowiązującej stawki VAT pod warunkiem zmian: stawki 

akcyzy wyrobów akcyzowych i/lub stawki VAT, obowiązujących na terenie Polski, potwierdzonych 

odpowiednimi ustawami i/lub stosownymi aktami wykonawczymi do tych ustaw obowiązujących na 

terenie Polski, c) obowiązujących przepisów zawartych w ustawie Prawo energetyczne i na tej 

podstawie zmiany przepisów w innych ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, 3) 

terminu płatności i terminu realizacji umowy, o którym jest mowa w § 3. ust. 1 wzoru umowy 

spowodowanej zaistnieniem okoliczności, o których mowa w § 3. ust. 1 oraz siły wyższej, o której 

jest mowa w § 7. wzoru umowy; w przypadkach określonych w § 10. ust. 2 wzoru umowy 

stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.ichtj.waw.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie 

Zamawiającego: ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, bud. Nr 37, pok. Nr 39. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

09.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, 

bud. Nr 37, pok. Nr 39. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: 1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin 

składania ofert, o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, w 

bud. Nr 57, w sali Rady Naukowej 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną 

lub więcej kompletnych części zamówienia, o których mowa w Rozdziale III SIWZ w ust. 1. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A zamówienia (Dostawa i sprzedaż energii). 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część A zamówienia 

(Dostawa i sprzedaż energii) obejmuje: dostawę i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby 

obiektów Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej zlokalizowanych przy ul. Dorodnej 16 (taryfa 

B21) i przy ul. Na Krańcu 3, 02-484 Warszawa /Włochy/ (taryfa C21) - na etapie wykonywania 

umowy. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-3. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2018. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B zamówienia (Kompensacja mocy biernej). 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część B zamówienia 

(Kompensacja mocy biernej) obejmuje: opracowanie propozycji kompensacji mocy biernej - na 

etapie składania ofert i jej wdrożenie w budynkach przy ul. Dorodnej 16 - na etapie 

wykonywania umowy. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-3. 



 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 70 

o 2. Termin wykonania kompensacji - 30 

 

 

 


