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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366423-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Żary: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2021/S 138-366423

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL432
Adres pocztowy: ul. Domańskiego 2
Miejscowość: Żary
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 68-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Popiel
E-mail: przetargi@105szpital.pl 
Tel.:  +48 684707874
Faks:  +48 684141036
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.105szpital.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
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/myportal/aplikacje/skrzynka/105szpital/SkrytkaESP

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 dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach
Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-8/UE/2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

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 (ustawa z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn.zm.) do budynków użytkowanych przez 
Zamawiającego dla następujących punktów poboru:
— 68-200 Żary, ul. Domańskiego 2,
— 68-100 Żagań, ul. Żelazna 1A,
— 68-100 Żary, ul. Domańskiego 2 (pracownia hemodynamiki),
— 68-100 Żary, ul. Domańskiego 2 (budynek 5A),
— 68-100 Żary, ul. Domańskiego 2 (ujęcie wody Kadłubia dz. 315/16).
2. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 1.10.2021 do 30.9.2024, tj. w okresie 
36 miesięcy, wynosi: 5 639 020,00 kWh.

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: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
— 68-200 Żary, ul. Domańskiego 2,
— 68-100 Żagań, ul. Żelazna 1A,
— 68-100 Żary, ul. Domańskiego 2 (pracownia hemodynamiki),
— 68-100 Żary, ul. Domańskiego 2 (budynek 5A),
— 68-100 Żary, ul. Domańskiego.

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 (ustawa z dnia 10 kwietnia 
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1997 r. Prawo energetyczne, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 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: 3 800 000 kWh;
2) P2.68-100 Żagań, ul. Żelazna 1A:
— moc umowna – 200 kW,
— grupa taryfowa – C-21,
— nr przyłącza – PLENED00000590000000000413571483,
— licznik nr – 11429935.
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy: 1 350 000 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: 39 000 kWh;
4) P4.68-100 Żary, ul. Domańskiego 2 (budynek 5A):
— moc umowna – 300 kW,
— grupa taryfowa – B-21,
— nr przyłącza – PPE: PLENED00000590310600028846262,
— licznik nr – 42203043.
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy: 450 000 kWh;
5) P5.68-100 Żary, ul. Domańskiego 2 (ujęcie wody Kadłubia dz. 315/16):
— moc umowna – 14 kW,
— grupa taryfowa – C-11,
— nr przyłącza – PPE: PLENED00000590310600028766768,
— licznik nr – 7442328.
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy: 20 kWh.
2. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 1.10.2021 do 30.9.2024, tj. w okresie 
36 miesięcy, wynosi: 5 639 020,00 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:
Zamawiający przewiduje możliwość wznowień umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 
polegających na powtórzeniu tego samego zamówienia lub zamówienia o podobnym przedmiocie do wartości 
50 % zamówienia pierwotnego.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy 
Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości sprzedaży energii, jednakże 
niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w umowie, w 
przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria udzielenia zamówienia:
cena – 100 %.

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:
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących :
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:
a) na dzień składania oferty Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) na dzień składania oferty Wykonawca posiada obowiązującą umowę generalną z właściwym operatorem 
systemu dystrybucyjnego umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:
posiada opłaconą polisę w wysokości min. 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 
złotych), a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści dokumentów zamówienia 
oraz danych zawartych w ofercie.
3. Strony są uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany 
zdefiniowane art. 454 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w 
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przypadkach, gdy zaistnieją okoliczności określone w art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Katalog zmian 
został określony w § 13 Projektowanych postanowień umowy.

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: 17/08/2021
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: 13/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 
Domańskiego 2, 68-200 Żary

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:
III kw. 2024 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm. – „ustawa Pzp”) oraz 
Specyfikacji Warunków Zamówienia „SWZ”. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie internetowej 
Zamawiającego pod następującym adresem: www.bip.105szpital.pl Komunikacja elektroniczna z Wykonawcami 
będzie się odbywać przy użyciu strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/
portal oraz poczty elektronicznej przetargi@105szpital.pl 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów 
art. 110 ustawy Pzp. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125. ust. 1 ustawy 
Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 139 
ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 
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w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, przedstawi dokumenty wskazane w pkt VII.1.7 SWZ.
Zamawiający nie wymaga wadium i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień 
publicznych w dziale IX.
Odwołanie przysługuje na:
1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy;
3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie 
stanowią inaczej.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2021
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