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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy 

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 , strona 

internetowa www.szpitalmswia.otwock24.pl 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.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.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa oraz dystrybucja energii elektrycznej 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.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6, 65.31.00.00-9. 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

1. Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Uzasadnienie prawne: Postępowanie zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na 

podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 oraz art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Art. 67 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy 



stanowi, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w prowadzonych kolejno 

postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie 

przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty 

zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem 

przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 

Natomiast art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy stanowi, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z 

wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający przeprowadził kolejno 2 postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę oraz dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Otwocku. W tych postępowaniach nie zostały złożone żadne oferty. Pierwotne 

warunki zamówienia nie zostały zmienione. Każde z prowadzonych postępowań zostało 

unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z powodu 

braku ofert. W tej sytuacji spełnione są przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy. Energia elektryczna 

poprzez sieć dystrybucyjną może być dostarczana do Zamawiającego wyłącznie przez jednego 

Wykonawcę właściwego terytorialnie tzn. działającego na obszarze monopolu terytorialnego. Na 

terenie Otwocka usługę dystrybucji energii elektrycznej może dokonać tylko PGE Obrót S.A. Z uwagi 

na specyfikę przedmiotu zamówienia i możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej 

tylko i wyłącznie przez jednego Wykonawcę, tj. PGE Obrót S.A. z siedzibą w Warszawie, 

Zamawiający może przeprowadzić jedno postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki łączące 

dystrybucję oraz sprzedaż energii. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie 04 - 470, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, kraj/woj. 

mazowieckie. 
 

 

 


