
Ogłoszenie nr 500306149-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi: Zakup energii
elektrycznej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 644038-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500268072-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, Krajowy numer
identyfikacyjny 63982000400000, ul. ul. Poznańska  30, 64300   Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie,
państwo Polska, tel. 061 4427314, 4427311, e-mail spzoz18@post.pl, faks 614 422 152.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-nowytomyśl.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SPZOZ_NT/DZP/PN/15/18
II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu i jego jednostek
organizacyjnych. 2. Dostawa energii elektrycznej winna odbywać się na zasadach określonych w ustawie z
dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629,
1637) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 3. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w
okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r. wynosi 980 000 kWh. 4. Zamawiający posiada 2 punkty poboru
energii: Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu Ul. Sienkiewicza 3 64-300 Nowy Tomyśl i Szpital – Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy Ul. 27 Grudnia 2 64-330 Opalenica. 5. Prognozowane (szacunkowe) zużycie energii
elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi dla
Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Szacunkowe zapotrzebowanie energii
wskazane powyżej oraz w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi przybliżoną wartość, która w trakcie
wykonywania zawartej w wyniku postępowania Umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu bądź
zwiększeniu) w stosunku do prognozowanego zużycia energii. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie
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wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 6. Cena energii nie ulegnie zwiększeniu przez cały
okres, na który zawarta będzie umowa, niezależnie od wielkości zużycia energii (zwiększenia czy też
zmniejszenia). W przypadku rozbieżności między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie
będzie rościł z tego tytułu dodatkowych żądań finansowych aniżeli te wynikające z ilości zużytej energii
przez Zamawiającego. 7. Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii
elektrycznej. Zamawiający ma zawartą umowę na czas niekreślony z operatorem ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań na świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 8. Wykonawca
zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii
elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia (w zaoferowanej jednostkowej cenie energii
elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty wynikające z dokonywania bilansowania
handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych). 9. Wykonawca przez cały okres realizacji niniejszego
zamówienia jest zobowiązany posiadać obowiązujące umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji OSD tj.
ENEA OPERATOR Sp. z o.o. w Poznaniu, umożliwiające zawarcie skutecznej umowy dla wszystkich
punktów poboru określonych w SIWZ. 10. Zamawiający informuje, że procedura zmiany sprzedawcy jest
przeprowadzana po raz kolejny. Obecna umowa na zakup energii zawarta jest na czas określony do 31
grudnia 2018r. z firmą Kogeneracja Zachód S.A. ul. Czartoria 1/27; 61-102 Poznań. 11. Ilość pobranej przez
Zamawiającego energii elektrycznej ustala się w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów
pomiarowo-rozliczeniowych w okresach jednomiesięcznych. 12. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną
odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. Wynagrodzenie obliczane
będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej. 13. Wybrany
Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i wypełnienia wszelkich formalności wynikających z
konieczności przeniesienia (przejęcia) obowiązków dostawcy energii w wymaganym terminie. 14. Faktury
za faktyczne zużycie energii powinny być dostarczane Zamawiającemu w terminie maksymalnie 14 dni
następujących po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację
określającą ilość energii elektrycznej pobranej w poszczególnych punktach poboru energii oraz wysokość
należności z tego tytułu. 15. Wystawiona faktura winna być dostarczona na adres siedziby Zamawiającego
lub Wykonawca może dostarczyć fakturę na adres poczty elektronicznej Zamawiającego spzoz18@post.pl,
względnie umożliwić samodzielne pobranie faktury poprzez dostęp do konta np. e-Bok z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiającego o możliwości pobrania faktury (wystawieniu faktury). 16. Faktury winny
być wystawiane następująco: Nabywca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dra
Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl Odbiorca i płatnik: Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej im. dra Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl Punkty
poboru energii (miejsca świadczenia usługi): -Szpital Powiatowy, Ul. Sienkiewicza 3 64-300 Nowy Tomyśl
- Szpital, Ul. 27 Grudnia 2 64-330 Opalenica Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji
przedmiotu zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4. do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV: 09310000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 290736.60
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KOGENERACJA ZACHÓD S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Czartoria 1/27
Kod pocztowy: 61-102
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 419440.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 419440.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 462891.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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