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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191494-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 072-191494

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Teatr Narodowy
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 013057317
Adres pocztowy: Plac Teatralny 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00 – 077
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: MARTA POLUSZCZYK
E-mail: przetargi@narodowy.pl 
Tel.:  +48 226920884
Adresy internetowe:
Główny adres: www.narodowy.pl

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa 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 Teatru Narodowego w Warszawie.
Numer referencyjny: 6/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

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:
PI. Teatralny 3, 00-077 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Realizacja zamówienia winna odbywać się zgodnie z:
a) przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – tekst jednolity Dz.U.2021.716 ze zm. 
(dalej zwaną „PE”) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
b) Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej: IRiESD) innogy Stoen Operator Sp. z o.o., do 
której podłączony jest Teatr Narodowy.
2. Łączne maksymalne szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 01.07.2022 r. do 
31.12.2024 r. wynosi:
a) Zasilanie I - ~ 3625,00 MWh,
b) Zasilanie II - ~ 1625,00 MWh,
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej, określoną wg wskazań 
urządzeń pomiarowych.
4. W związku z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt c), Zamawiający zobowiązuje się, że odbierze w ramach 
przedmiotu zamówienia, co najmniej 70 % szacowanej ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 3.3 a) i b) 
SWZ, w okresie obowiązywania Umowy.
5. Zamawiający wymaga stosowania w rozliczeniach taryfy B 21 oraz jednomiesięcznego okresu 
rozliczeniowego.

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: 01/07/2022
Koniec: 31/12/2024
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
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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualną koncesję na sprzedaż energii elektrycznej,
b) Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) do świadczenia usługi sprzedaży na obszarze działania innogy 
Stoen Operator Sp. z o.o. – w przypadku Wykonawców niebędących właścicielem sieci dystrybucyjnej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ubezpieczył odpowiedzialność cywilną 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 
niż 2 500 000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał 
lub wykonuje co najmniej trzy dostawy energii elektrycznej, trwające co najmniej 12 miesięcy każda,
o wolumenie co najmniej 2,5 GWh każda w okresie jednego roku; w przypadku dostaw w trakcie trwania 
Wykonawca musi wykazać, że zrealizował już dostawę w wymienionym zakresie w ilości nie niższej niż 
wymagana przez Zamawiającego.

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/05/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 08/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje za pomocą systemu teleinformatycznego, poprzez użycie mechanizmu do 
odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III kwartał 2024 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 4587800/03
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 4587800/03
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/04/2022
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