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Otwock: Dostawa oraz dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku 

Numer ogłoszenia: 398668 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA , 

ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7794671, faks 022 7794671. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmswia.otwock24.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz dystrybucja energii elektrycznej 

na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa energii elektrycznej - część 1 oraz dystrybucja energii elektrycznej - część 2 dla SP ZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSW w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 

elektryczną wyniesie 615000 kWh, w okresie 24 miesięcy. Energia elektryczna rozliczana jest w taryfie 

całodobowej C 22a. Zamawiający zaliczany jest do IV grupy przyłączeniowej. Współczynnik mocy tg nie 

większy niż 0,4 dla przyłącza o mocy umownej = 100 kW.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6, 65.31.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

http://www.szpitalmswia.otwock24.pl/


FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że: 1) posiada aktualną 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 2) posiada aktualną koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli: w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedno zamówienia na dostawy stanowiące przedmiot 

niniejszego zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia na kwotę brutto co najmniej 250000,00 zł oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie (dotyczy części 1). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje; 

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie; 



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wypełniony 

formularz cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wykaz części zamówienia, które 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem ich rodzaju i zakresu rzeczowego, 

sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ lub podania przez wykonawcę nazw 

(firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy - dołączenie do oferty tego dokumentu nie jest wymagane w przypadku, gdy Wykonawca zamierza 

wykonać zamówienie bez udziału podwykonawców 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 90 

2 - Termin płatności - 10 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian zawartej umowy i określa następujące warunki: 

1) zmiany osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, 2) sprostowania oczywistych 

omyłek pisarskich i rachunkowych, 3) zmiany nr rachunku bankowego, 4) w zakresie zmiany cen - w 

przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, jedynie w przypadku: a) 

zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego, b) wprowadzenia lub 

zmiany (aktem prawnym powszechnie obowiązującym) innych opłat lub podatków związanych z energią 

elektryczną, c) zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii 

elektrycznej, w takich przypadkach, ceny jednostkowe za energię elektryczną dostarczaną na podstawie 

Umowy ulegają korekcie o wysokość procentową zmiany wynikającą z powyższych zmian. Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego na piśmie o zmianie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie 

Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej zmiany. Nowe 

ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Stron od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych 

zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty i zawarcia stosownego aneksu, 5) 

zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów prawa 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ul. 

Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 11.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock - 

sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: nie dotyczy. 



IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa energii elektrycznej. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowe zapotrzebowanie 

na energię elektryczną wyniesie 615 000 kWh, w okresie 24 miesięcy. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Cena - 90 

2. Termin płatności - 10 
 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dystrybucja energii elektrycznej. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dystrybucja energii 

elektrycznej w okresie 24 miesięcy.Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie 

615 000 kWh.Dystrybucja energii elektrycznej rozliczana jest w taryfie całodobowej C 22 a. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.30.00.00-6, 65.31.00.00-9. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Cena - 90 

2. Termin płatności - 10 
 

 

 

 


