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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498386-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Ciechocinek: Elektryczność
2020/S 205-498386

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
Adres pocztowy: Wojska Polskiego 5
Miejscowość: Ciechocinek
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 87-720
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Pogodzińska
E-mail: k.pogodzinska@22wszur.pl 
Tel.:  +48 542837200
Faks:  +48 542837320
Adresy internetowe:
Główny adres: www.22wszur.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.22wszur.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://miniportal.uzp.gov.p
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla 22 Wojskowego Szpitala 
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku
Numer referencyjny: 9/2020

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia

21/10/2020 S205
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

mailto:k.pogodzinska@22wszur.pl
www.22wszur.pl
www.22wszur.pl
https://miniportal.uzp.gov.p


Dz.U./S S205
21/10/2020
498386-2020-PL

2 / 6

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii 
elektrycznej dla 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku do dwóch 
punktów poboru:
1) budynek Jubilat:
[input] moc umowna – 300 kW
[input] energia czynna miesięczna – 100 000 kWh
[input] przewidywane zużycie – 3 600 000 KWh
W tym: w szczycie – 2 520 000 kWh
Poza szczytem – 1 080 000 kWh
2) Zakład Przyrodoleczniczy:
[input] moc umowna – 210 kW
[input] energia czynna miesięczna – 80 000 kWh
[input] przewidywane zużycie – 2 700 000 KWh.
3) Grupy taryfowe dla poszczególnych punktów poboru:
[input] gr. 4 – C23 – 100 % poboru
[input] gr. 4 – C22b – obniżenie nocne 30 % poboru całkowitego
4) Przewidywane zużycie całkowite na 36 miesięcy: 6 300 000 kWh.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 5

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii 
elektrycznej dla 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku do dwóch 
punktów poboru:
1) budynek Jubilat
[input] moc umowna – 300 kW
[input] energia czynna miesięczna – 100 000 kWh
[input] przewidywane zużycie – 3 600 000 KWh
W tym: w szczycie – 2 520 000 kWh
Poza szczytem – 1 080 000 kWh
2) Zakład Przyrodoleczniczy:
[input] moc umowna – 210 kW
[input] energia czynna miesięczna – 80 000 kWh
[input] przewidywane zużycie – 2 700 000 KWh.
3) Grupy taryfowe dla poszczególnych punktów poboru:
[input] gr. 4 – C23 – 100 % poboru
[input] gr. 4 – C22b – obniżenie nocne 30 % poboru całkowitego.
4) Przewidywane zużycie całkowite na 36 miesięcy: 6 300 000 kWh.
2. Powyższe zapotrzebowanie zostało określone na podstawie dotychczasowego zużycia energii elektrycznej 
i ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego 
zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ewentualnemu Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek 
roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii.
3. Parametry techniczne:
1) dopuszczalne odchylenia napięcia od znamionowego w czasie 15 minut: od -10 % do + 5 %;
2) współczynnik odkształcenia napięcia w miejscu przyłączenia nie więcej niż 5 %;
3) częstotliwość 50–60 Hz przy dopuszczalnych odchyleniach (-0,5 do +0,2 Hz);
4) zawartość poszczególnych wyższych harmonicznych nie może przekraczać 3 % harmonicznej podstawowej;
5) dopuszczalny czas trwania w ciągu roku wyłączeń awaryjnych – nie przewiduje się;
6) dopuszczalny czas trwania jednorazowych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej – 1 h.
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania do obiektów 
odbiorcy energii elektrycznej o parametrach określonych powyżej zgodnie z cenami wynikającymi z oferty.
5. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi przepisami ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do 
tej ustawy i kodeksem cywilnym.

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: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Wykonawca musi wykazać posiadanie:
1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne;
2) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne lub posiadania w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej 
podpisanej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej przez OSD.
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów, zgodnie z poniższym wykazem.
6. aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydana 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne;
7. aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 
wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne lub posiadanie w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej 
podpisanej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na kwotę minimum 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów, zgodnie z poniższym wykazem:
11. aktualne, opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę minimum 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie energii elektrycznej o wartości 
min 1 000 000 PLN brutto wraz z dowodem, że wykazana dostawa została wykonana lub jest wykonywana 
należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów, zgodnie z poniższym wykazem:
10. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz dostaw należy 
złożyć na formularzy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

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: 26/11/2020
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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym 
SPZOZ, ul. Wojska Polskiego 5.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pomocą platformy miniPortal.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
3 lata.

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów, zgodnie z poniższym wykazem:
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie 
decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170);
5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
8. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
9. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes krajowej izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2020
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