
Ogłoszenie nr 510179307-N-2019 z dnia 28-08-2019 r. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu: Kompleksowa dostawa energii 
elektrycznej wraz z usługą dystrybucji 

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: 570954-N-2019 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540147224-N-2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 00029430300000, ul. Wodociągowa   4, 45-221  
Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 54 14 200, e-mail b.jarczewska@wszn.opole.pl, faks 77 54 14 237. 
Adres strony internetowej (url): www.wszn.opole.pl 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
P/15/2019 

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:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi 
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4 w 
Opolu. Zakres przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ. Wszystkie punkty poboru 
wskazane w tym załączniku są w istniejących obiektach, z układami pomiarowo-rozliczeniowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zwiększenia mocy umownej dla zasilania podstawowego – nr licznika 82948815. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej obiektów, 
stanowiących przedmiot niniejszego postępowania. Zamawiający informuje, że obecnie posiada indywidualne umowy na dostawę energii i na 
usługę dystrybucji energii. Podane w opisie przedmiotu zamówienia grupy taryfowe są obecnie obowiązującymi i wymaganymi grupami 
taryfowymi. W przypadku zmian ilościowych PPE Zamawiający nie zmieni grupy taryfowej objętej zamówieniem. Energia elektryczna powinna 
spełniać parametry techniczne, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a także 
Polskimi Normami. Dystrybucja energii elektrycznej musi spełniać standardy zgodne z Taryfą Operatora. Podane przez Zamawiającego 
prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy ma jedynie charakter informacyjny, służący do porównania ofert. 
Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości 
(zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru energii elektrycznej, przy czym stawki cenowe podane w formularzu cenowym obowiązują także 
w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej nie wymaga zmiany umowy, 
dokonywana jest na podstawie zmiany załącznika. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej 
energii odbywać się będą nie częściej niż raz w miesiącu. Zamawiający wymaga zawarcia jednej umowy na dostawę energii elektrycznej oraz 
świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do wszystkich lokalizacji wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Faktura wina 
opiewać na wartość każdego punkt poboru oddzielnie z zachowaniem okresu rozliczeniowego. Adresatem i płatnikiem jest Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole, NIP: 754-18-73-654. 

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

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

Dodatkowe kody CPV: 65300000-6 

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 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 544850.92 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
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
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Nazwa wykonawcy: TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 60 
Kod pocztowy: 30-417 
Miejscowość: Kraków 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
nie
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 607949.22 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 607949.22 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 607949.22 
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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Drukuj
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