
226/2020 

OGŁOSZENIE  

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości kwoty  poniżej progu unijnego 

 
1. Pełna nazwa zamawiającego 

 

Instytut Zootechniki- Państwowy Instytut Badawczy 
31-047 Kraków, ul. Sarego 2 

 Zakład Doświadczalny Pawłowice 
ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice 

tel.: (0-65) 529-91-92 / faks: (0-65) 529-94-64 
REGON 000079728-00093  NIP 675-000-21-30 

 

2. Ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym na: 

zakup energii elektrycznej na 2021 rok dla Zakładu Doświadczalnego Pawłowice.  
CPV:  09310000-5 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na 2021 rok dla Zakładu 

Doświadczalnego Pawłowice.  

3.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania Operatorów Systemów 

Dystrybucyjnych o zawarciu umów sprzedaży oraz zgłoszenia do OSD wniosków dotyczących 

procedury zmiany sprzedawcy, (nazwy i adresy OSD w Załączniku nr 1 do SIWZ). 

 

3.3. Zamawiający skutecznie umocuje Wykonawcę do przeprowadzenia procedury, o której mowa 

w ust. 2  tj. do zgłoszenia wskazanym Operatorom sieci do realizacji zawartej z Wykonawcą 

umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz w innych niezbędnych do przeprowadzenia procedury 

zmiany sprzedawcy czynności. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dane niezbędne do 

uzupełnienia odpowiednich wniosków dotyczących zgłoszenia zmiany sprzedawcy. 

 

3.4. Rozpoczęcie procesu zakupu energii elektrycznej nastąpi z dniem  
01.01.2021 r., Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31.12.2021 r. 

 

3.5. Energia elektryczna kupowana na podstawie zawartej umowy zużywana będzie na potrzeby 

odbiorcy końcowego, czyli że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w 

rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. 

 

3.6. Wykonawca odpowiada za jakość obsługi Zamawiającego. Za niedotrzymanie przyjętych 

standardów rynkowych – zgodnie z określeniem Ministra Gospodarki  z dnia 18 sierpnia 2011 r.- 

Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek, przysługują bonifikaty. 

 

3.7. Zakup energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie - Prawo 

energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 89 z 2006 r., poz. 625 z późniejszymi 

zmianami), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.  

3.8. Szacowana roczna ilość dostarczanej energii elektrycznej (+/- 10%) w okresie dostawy 

wyniesie 1 865,5MWh, w tym: 



 

 

Tabela 1 

 

Lp. Grupy taryfowe Ilość MWh 

1 w strefie całodobowej  B21, C11, C21, C22a, C22b,G11 1 835,5 

 
 
2 

w grupach dwustrefowych  C12a  
w tym: 
- energia rozliczana w strefie szczytowej 
- energia rozliczana w strefie pozaszczytowej 

30,0 
 
 

4                                                                  Energia łącznie 1 865,5 

5 Moc umowna łącznie -   1 230 kW  

 

 

Prognozowana na 2021 rok  ilość energii elektrycznej oszacowano w oparciu o faktyczne jej 

zużycie w Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice w okresie poprzednich lat. 

 

3.9. Podane w tabelach 1 i 2  wielkości są wyłącznie wielkościami szacunkowymi, natomiast 

wartość rzeczywistego zużycia energii elektrycznej rozliczana będzie w oparciu o wskazania 

układów pomiarowo – rozliczeniowych (w cyklach stosowanych przez Operatorów sieci) i cen 

jednostkowych.  

 

3.10. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na co najmniej 14 dni wcześniej o ewentualnej zmianie 

w planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej lub w przypadku zmian w sposobie 

wykorzystania urządzeń i instalacji w poszczególnych punktach poboru, zmianach w układach 

pomiarowo- rozliczeniowych.  

 

3.11. Zamawiający informuje i oświadcza że: 

- procedurę zmiany sprzedawcy przeprowadza po raz ósmy,                                        

             - wszystkie układy pomiarowo rozliczeniowe ma dostosowane do wymogów TPA, 

- ma zawarte na czas nieokreślony umowy z wymienionymi w tabeli Załącznika   nr 1 do SIWZ 

Operatorami Sieci Dystrybucyjnych, 

- dysponuje tytułem prawnym do korzystania ze wszystkich obiektów, do których ma być 

dostarczana energia elektryczna, 

- posiada aktualne umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte na czas określony, obowiązujące 

do 31 grudnia 2020 r. Umowy nie były zawarte w ramach akcji promocyjnej. 

 

3.12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz stawki podatku akcyzowego energii 

elektrycznej, przy czym wielkość tej zmiany wynikać będzie wyłącznie z wymienionych zmian 

stawek podatkowych. 

     
4. Termin realizacji zamówienia: 01-01-2021  –  31-12-2021 

 
5. Termin płatności –   30 dni od daty otrzymania faktury przez  Zamawiającego 

 

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych  

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych  

8. Wadium: 10 000,00 PLN   



9. Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych 

10. Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty 

11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 

 
 Zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.zdpawlowice.pl 
 Dostępna również w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 6 

 

12. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: 

 

        Roman Kozyra  
 

       13. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

 

            O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

      - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  

        (art. 24 ust.1, ust.5 ustawy Pzp). 

 

      Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły:     

spełnia - nie spełnia  

 

     14.  Miejsce i termin składania ofert: 

            Siedziba zamawiającego pokój nr 2 - Sekretariat 

            Termin – 23-10-2020 r. do godz. 1200 

 

     15.  Termin i miejsce otwarcia ofert: 

            23-10-2020 r. godz. 1215 

            Siedziba zamawiającego - pałac, oficyna lewa, pokój nr 3, parter 

 

     16.   Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %) 

              -  cena  100% 

                              

     17.   Termin związania z ofertą: 

             30 dni  

 

     18.  Numer sprawy - nadany przez zamawiającego  

            226/2020 

 

 

 


