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Ogłoszenie nr 500281652-N-2018 z dnia 26-11-2018 r.  
 

Instytut Elektrotechniki: Dostawa energii elektrycznej. 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 636842-N-2018  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Instytut Elektrotechniki, Krajowy numer identyfikacyjny 3790200000, ul. Pożaryskiego  28, 
04703   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 112 52 05, e-mail iel@iel.waw.pl, 
faks 22 112 54 44.  
Adres strony internetowej (url): www.izolatory.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Instytut badawczy  
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa energii elektrycznej.  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  Zk-zp.293.19.2018  
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:  
Dostawa energii elektrycznej do obiektów IEL ZD III położonych w Międzylesiu (57-530) przy  
ul. Wojska Polskiego 51. Przedmiot zamówienia obejmuje również bilansowanie handlowe energii 
elektrycznej. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął, że maksymalna ilość 
zakupionej energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wyniesie około 1600 MWh i będzie ona 
jednakowa we wszystkich miesiącach roku kalendarzowego. Zamawiający przewiduje następujący 
podział zużycia energii: Szczyt przedpołudniowy: 25% zużycia energii elektrycznej, tj. 400 MWh; 
Szczyt popołudniowy: 15% zużycia energii elektrycznej, tj. 240 MWh; Reszta doby: 60% zużycia 
energii elektrycznej, tj. 960 MWh. Zakupiona energia elektryczna zużywana będzie na potrzeby 
odbiorcy końcowego. Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej 
ma charakter orientacyjny. Ilości szacunkowe są przedstawione tylko w celu określenia wartości 
zamówienia i nie stanowią one zobowiązania ze strony Zamawiającego do zakupu energii 
elektrycznej w podanej ilości oraz nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony 
Wykonawcy. W zależności od swoich potrzeb, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania 
prawa opcji, tj. możliwość zakupu mniejszej ilości energii elektrycznej od ilości prognozowanej, 
jednak nie mniejszej niż 1200 MWh. Podstawą rozliczenia będą odczyty układu pomiarowo – 
rozliczeniowego oraz cena podana w formularzu ofertowym Wykonawcy.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części: nie  
II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3 
Dodatkowe kody CPV: 09300000-2  
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SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie 
III.3) Informacje dodatkowe:  
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2018  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 577824.00  
Waluta PLN  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  5  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
 

Nazwa wykonawcy: ELEKTRA S.A.  
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: ul. Skierniewicka 10A  
Kod pocztowy: 01-230  
Miejscowość: Warszawa  
Kraj/woj.: mazowieckie  
 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 710723.52  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 710723.52  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 769301.04  
Waluta: PLN  
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  
IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie  ---  na podstawie art. ---  ustawy Pzp.  
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami.  
--- 


