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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302274-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Żary: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2018/S 133-302274

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Domańskiego 2
Żary
68-200
Polska
Osoba do kontaktów: Mieczysław Tomków
Tel.:  +48 684707874
E-mail: przetargi@105szpital.pl 
Faks:  +48 684707874
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.105szpital.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.105szpital.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sprzedaż energii elektrycznej.
Numer referencyjny: DZP-3830-20/18

II.1.2) Główny kod CPV
09300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:przetargi@105szpital.pl
www.105szpital.pl
www.105szpital.pl
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z
Przychodnią SPZOZ w Żarach zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 81, poz.
615 z późn. zm.) do budynków użytkowanych przez Zamawiającego dla następujących punktów poboru:
1) P1. 68-200 Żary ul. Domańskiego 2
• moc umowna – 315 kW
• grupa taryfowa – C-22b
• nr przyłącza – PPE: PLENED00000590000000000415298472
• licznik nr – 3030007185
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy: 3 887 274 kWh.
2) P2.68-100 Żagań ul. Żelazna 1 A
• moc umowna – 200 kW
• grupa taryfowa – C-21
• nr przyłącza – PLENED00000590000000000413571483
• licznik nr – 11429935
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy: 1 404 828 kWh.
3) P3.68-100 Żary ul. Domańskiego 2 (pracownia hemodynamiki)
• moc umowna – 70 kW
• grupa taryfowa – C-21
• nr przyłącza – PPE: PLENED00000590000000000422901473
• licznik nr – 96739209

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z
Przychodnią SPZOZ w Żarach zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 81, poz.
615 z późn. zm.) do budynków użytkowanych przez Zamawiającego dla następujących punktów poboru:
1) P1. 68-200 Żary, ul. Domańskiego 2
• moc umowna – 315 kW
• grupa taryfowa – C-22b
• nr przyłącza – PPE: PLENED00000590000000000415298472
• licznik nr – 3030007185
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy: 3 887 274 kWh.
2) P2.68-100 Żagań ul. Żelazna 1 A
• moc umowna – 200 kW
• grupa taryfowa – C-21
• nr przyłącza – PLENED00000590000000000413571483
• licznik nr – 11429935
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Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy: 1 404 828 kWh.
3) P3.68-100 Żary, ul. Domańskiego 2 (pracownia hemodynamiki)
• moc umowna – 70 kW
• grupa taryfowa – C-21
• nr przyłącza – PPE: PLENED00000590000000000422901473
• licznik nr – 96739209
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy: 39 903 kWh.
2. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia 1.10.2018 r. do dnia 30.9.2021 r.
tj. w okresie 36 miesięcy wynosi: 5 332 005 kWh.

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
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Czerwiec 2021r.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada:
— ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, które mowa w przepisach ustawy z 10.4.1997 r. Prawo
energetyczne (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 755 ze zm.) art. 32 ust.1 pkt. 4,
— zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Enea Operator Sp. z o.o.,
na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego
Operatora Sieci Dystrybucyjnej do wszystkich obiektów Zamawiającego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej dwóch dostaw
o wolumenie co najmniej 1 500 MWh w skali roku wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego do-stawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencję bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy – załącznik nr 3 do
SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie warunkami podanymi w SIWZ
oraz wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2018
Czas lokalny: 11:00

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
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Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
W siedzibie zamawiającego w Żarach, ul. Domańskiego 2 w bud. nr 12, 1 piętro (Dział Zamówień Publicznych).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Lipiec 2021 rok

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2018
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