
            Załącznik nr 1 

do pisma nr BOM-547/2016 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYBÓR 

REALIZATORA PROCESU OPTYMALIZACJI  GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ  

DLA PAN I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 
KOD CPV ZAMÓWIENIA 

09300000-2 (Energia elektryczna) 

65310000-9 (Przesył Energii Elektrycznej) 
79212000-3 (Audyt) 

72220000-3 (Doradztwo techniczne) 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu formalno-prawnego w zakresie 

zakupów energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej oraz 

przeprowadzenie procesu zakupu energii dla PAN i jednostek podległych zgodnie z 

procedurą PZP. Wykaz jednostek i podmiotów objętych przedmiotem zamówienia 

został wskazany w załączniku nr 1.  

 

2. W ramach prac Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia następujących 

działań  

dla każdego punktu poboru energii wskazanego w załączniku nr 1: 

 Analiza kosztów dystrybucji i zakupu energii za rok 2015 w odniesieniu do cen 

rynkowych,  

 Analiza formalno-prawna aktualnych umów na zakup i dystrybucję energii 

elektrycznej, pod kątem możliwości rozdziału umowy kompleksowej na umowę 

sprzedaży oraz umowę dystrybucji energii w aspekcie procedury zmiany 

sprzedawcy i uczestnictwa w rynku konkurencyjnym na bazie zasady TPA, 

 Opracowanie zbiorczego profilu zużycia energii wraz z ewentualnym doborem 

optymalnych taryf dystrybucji (profil zużycia ma duży wpływ na cenę energii). 

 Określenie optymalnej formy zakupu oraz opracowanie profesjonalnej 

dokumentacji zakupowej, 

 Analiza kosztów energii elektrycznej w roku 2015 oraz oszacowanie optymalnego 

poziomu cenowego na zakup energii. 

3. Zamawiający oczekuje, że w ramach prac Wykonawca sporządzi analizy i projekcje 

ekonomiczne w oparciu o dane z Towarowej Giełdy Energii oraz dane historyczne 

Klienta.  

4. Wykonawca przeprowadzi weryfikację sposobu rozliczeń zużycia i kosztów 

poniesionych przez Zamawiającego energii elektrycznej w okresie objętym audytem 

oraz poprawności naliczania kwot do zapłaty (wraz z oceną). 

5. Wskazane w pkt. 2,3,4 działania Wykonawca przeprowadzi w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa, dokumenty, instrukcje, a w szczególności: 

 Ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 1997 r., Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

 Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji OSD, na terenie których 

znajdują się punktu poboru energii elektrycznej Zamawiającego, 
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 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 177 z 

późn. zm.), 

 Wytycznymi i regulacjami szczegółowo określonymi przez Urząd Regulacji 

Energetyki 

6. Wykonawca w oparciu o przeprowadzone powyżej działania audytowe dokona oceny 

gospodarki energetycznej w zakresie energii, która zostanie wykorzystana na etapie 

sporządzania pełnej dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej i usług 

dystrybucji energii elektrycznej. 

 

7. Wykonawca po przeprowadzeniu audytu oraz na podstawie oceny gospodarki 

energetycznej Zamawiającego sporządzi pełną dokumentację przetargową w oparciu o 

Ustawę Prawo Zamówień Publicznych wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami 

oraz projektem umowy. Wykonawca udzieli również wsparcia Zamawiającemu w 

przeprowadzeniu postępowania na realizację zakupu energii elektrycznej i usługi 

dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych 

oraz zasadami funkcjonowania rynku energetycznego.  

 

8. Wykonawca w zależności od wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 

i po wyłonieniu Wykonawcy przeprowadzi procedurę zmiany sprzedawcy. 

 

9. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca wskaże możliwości optymalizacji 

parametrów dystrybucji.  

 

10. Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnej 

korespondencji z przedsiębiorstwami energetycznymi wynikającej z zakresu 

przedmiotu zamówienia.  

 

11. Wykonawca będzie sporządzał cotygodniowe raporty z postępu prac. 

 

12. Wykonawca zrealizuje zakres wskazany w pkt. 2, 3, 4, 6, 7 w terminie 30 dni od daty 

otrzymania kompletnej dokumentacji od Zamawiającego. 

 

13. Wykonawca po zakończeniu wszystkich działań dostarczy dokumentację w wersji 

papierowej, elektronicznej oraz w formie prezentacji. 

 

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia wymagań w zakresie:  

1) Udokumentowane przeprowadzenie prac dla co najmniej 5 Klientów o rozproszonej 

strukturze posiadających minimum 20 PPE każdy oraz co najmniej 3 posiadających 

minimum 50 PPE każdy oraz 1 posiadającego minimum 100 PPE - (oświadczenie 

Wykonawcy wraz ze wskazaniem podmiotów),  
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2) Wykonawca wykaże , że przeprowadził proces zakupu energii elektrycznej dla 

minimum jednej grupy zakupowej, w skład której wchodziło co najmniej 10 

podmiotów (oświadczenie Wykonawcy wraz z krótkim opisem – podmioty, wolumen, 

ilość PPE, efekt ekonomiczny działania w %), 

3) Przeprowadzenie procedury zakupowej dla co najmniej 3 podmiotów z sektora 

publicznego - (oświadczenie Wykonawcy wraz ze wskazaniem podmiotów), 

4) Przeprowadzenie prac w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji dla co 

najmniej  

5 Klientów - (oświadczenie Wykonawcy wraz ze wskazaniem podmiotów),  

5) Wykonawca przeprowadził co najmniej 3 wdrożenia (oświadczenie Wykonawcy wraz  

z krótkim opisem wdrożeń) w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji energii 

elektrycznej (kompensacji mocy biernej), 

6) Wykonawca wykaże zespół audytowy, w ilości nie mniejszej niż 5 osób z wyższym 

wykształceniem technicznym, w tym: 

a) min. jeden z wykształceniem energetycznym,  

b) min. jeden z uprawnieniami SEP do 1 kV,  

c) min. jeden upoważniony do sporządzania świadectw  charakterystyki 

energetycznej budynków wpisaną na listę Ministerstwa Infrastruktury i 

Budownictwa. 

 

 
 

L.p. Nazwa jednostki 

ilość punktów 
poboru energii 

elektrycznej 
(liczników 

pobranej energii 
elektrycznej) 

numer licznika (z 
numerem 

ewidencyjnym 
wg faktury VAT) 

nazwa budynku/budowli , gdzie 
zainstalowano licznik poboru 

energii elektrycznej (zgodnie z 
nazewnictwem przyjętym w 

książce obiektu budowlanego) 

1 2 3 4 5 

1 
PAN Biblioteka 

Gdańska 
2 

00397478 Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 24 

1356523 Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15 

2 
PAN Biblioteka 

Kórnicka 
14 

91576453 magazyn książek "Ratusz/Rolnik" 

63721959 magazyn książek "Ratusz/Rolnik" 

96778758 Zamek 

22910288; 
7710942 

oficyna zamkowa "Australia" 

22914448 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny nr 47 

25408606 
budynek mieszkalny 
wielorodzinny nr 48 
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23109926; 
90925759 

budynek mieszkalny 
wielorodzinny nr 49 

10063084 oficyna zamkowa "Klaudynówka" 

10079142 budynek gospodarczo-garażowy 

6203246; 
62986722; 
24426730 

Pałac Działyńskich w Poznaniu 

3 
PAN Archiwum w 

Warszawie 
dane ujęte przez ZDP w Warszawie 

4 
PAN Archiwum Nauki 

w Krakowie 
1 91/0026311 Archiwum Nauki PAN i PAU 

5 
PAN Muzeum Ziemi w 

Warszawie 
2 

03184022 
budynek użytkowy, Al. Na Skarpie 
20/26 

11265347 
budynek użytkowy, Al. Na Skarpie 
27 

6 
PAN Ogród Botaniczny 

w Powsinie 
2 

99639895                    
(400 kVA) 

budynek przywejściowy 

99639844                
(600 kVA) 

budynek przywejściowy 

7 

PAN Zakład 
Doświadczalny 

Gospodarki Stawowej 
w Gołyszu 

3 

96489077 budynek basenowy wylęgu karpia 

90276 
Landek - budynek mieszkalno-
administracyjny 

97607151 
Ochaby - budynek mieszkalno-
administracyjny 

8 
PAN Dom Pracy 

Twórczej w Wierzbie 
1 3508695 stacja transformatorowa 

9 
PAN Dom Zjazdów i 

Konferencji w 
Jabłonnie 

1 880368 stacja transformatorowa 

10 
PAN Dom Rencisty w 

Konstancinie 
1 468393 budynek główny 

11 

PAN Zakład 
Działalności 

Pomocniczej w 
Warszawie 

8 

10309989/1 PAN DPT w Juracie 

11438650 PAN DPT w Świnoujściu 

1269574 Pałac Staszica 

3185147 Pałac Staszica 

468737 Osiedle PAN Kazuń, stacja trafo 

871430 
Osiedle PAN Góra, oczyszczalnia, 
ul. Pałacowa 

12045164 
Osiedle PAN Góra, oczyszczalnia, 
ul. Rzeczna 
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8868656 
Osiedle PAN Jabłonna, budynek 
wielorodzinny, ul. Ks. 
Abramowicza 1 

12 

PAN Zakład 
Doświadczalny 
Agrobiologii w 

Baranowie 

22 

9491194 Nowe Sady, stacja trafo 

1441684 Nowe Sady 2/4, mieszkalny  

1378 Śmietki 5b, mieszkalny 

23147332 Baranowo 30/5, mieszkalny 

21492939 Baranowo 30A/10, mieszkalny 

104136694 Baranowo 53, hydrofornia 

7552575 Baranowo 24, mieszkalny 

10207884 Śmietki 8, hydrofornia, obora 

4250003610 Baranowo, magazyn zbożowy 

9769218 Baranowo 29A, mieszkalny 

17438 Baranowo 30A, mieszkalny 

80201447 Baranowo 30B, mieszkalny 

80201384 Baranowo 26, mieszkalny 

80205121 Baranowo 29B, mieszkalny 

80201385 Baranowo 28, mieszkalny 

28092320 Baranowo 27, mieszkalny 

37549 Baranowo 25, mieszkalny 

19057 Nowe Sady 7, mieszkalny 

4250001727 Baranowo 20, stacja trafo 

56652 Baranowo 20, kotłownia 

2100 Śmietki 1, stacja trafo 

219363 Faszcze 23, mieszkalny, kotłownia 

13 
PAN Zakład 

Doświadczalny w 
Kórniku 

8 

90925712 Kórnik, punkt sprzedaży 

25011013 Kórnik, kuźnia 

10078622 Kórnik, kuźnia 

91574023 pomieszczenie ENEA 
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3030011911 
Kórnik, budynek administracyjno-
socjalny 

23126377 
Dziećmierowo, budynek 
administracyjno-mieszkalny 

3030008982 Dziećmierowo, chlewnia, stajnia 

86831886 
Dziećmierowo, pakownia, biuro, 
magazyn 

14 
PAN Oddział we 

Wrocławiu 
1 

95216054 Budynek biurowy 

  Kamienica zabytkowa  

15 

PAN Oddział w 
Gdańsku 

1 04014247/2 budynek administracyjno-biurowy 

PAN Oddział w 
Gdańsku - Filia w 

Szczecinie 
1 63046705 budynek biurowy 

16 Obiekty PAN 4 

  
  

63046705 
budynek biurowy,  Szczecin,  
Waryńskiego 

6666663 
budynek mieszkalny, Łódź, 
Piotrkowska 181 

2902039 trafostacja, Góra, ul. Dworcowa 

90196537 kamienica, Kraków, św. Jana 28 

    

Podsumowanie 72 x x 

 


