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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana
Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213
Wrocław
50-556
Polska
Osoba do kontaktów: Zofia Widomska-Brycka
E-mail: zwidomska@usk.wroc.pl
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.usk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do
dokumentów zamówienia można uzyskać
bezpłatnie pod adresem: https://usk-
wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu należy przesyłać na adres podany
powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SP ZOZ

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
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II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej na okres 24
miesięcy
Numer referencyjny: USK/DZP/PN-170/2019

II.1.2) Główny kod CPV
09310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa energii elektrycznej na okres 24
miesięcy - 1 zadanie

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekty Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
znajdują się w dwóch lokalizacjach we
Wrocławiu: kampus w rejonie ul. M. Curie-
Skłodowskiej oraz kampus w rejonie ul.
Borowskiej

II.2.4) Opis zamówienia:
a) Celem niniejszego zamówienia jest
uproszczenie zasad rozliczania kosztów zużycia
energii elektrycznej. Dlatego w zaoferowanych
jednostkowych cenach energii elektrycznej
uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe
koszty oraz opłaty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności
wynikające z dokonywania bilansowania
handlowego czy też stałe koszty opłat
handlowych.
b) Prognozowane zużycie energii elektrycznej
ma charakter orientacyjny, służący do
porównania ofert i w żadnym wypadku nie
stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania
do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy
nie będzie przysługiwało jakiekolwiek
roszczenie z tytułu nie pobrania przez
Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
c) Dostarczanie energii elektrycznej odbywać się
winno zgodnie z obowiązującym prawem,
W szczególności na warunkach określonych
przez ustawę z 10.4.1997 roku Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 755, ze
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zmianami), rozporządzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w
sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U. z 2007 r., nr 93, poz. 623, ze zmianami),
Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia
29.12.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w
obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2500).
d) W przypadku niedotrzymania jakościowych
standardów obsługi, Zamawiającemu na jego
pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty
według stawek określonych w Rozporządzeniu
Ministra Energii z dnia 29.12.2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 2500).
e) Ilość pobranej energii elektrycznej będzie
ustalana w oparciu o dane pomiarowo-
rozliczeniowe udostępnione (przekazane)
Wykonawcy przez OSD. Zwiększenie punktów
poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest
jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały
ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu
Ofertowym Wykonawcy.
f) Rozliczenie sprzedaży odbywać się będzie na
podstawie faktycznego zużycia energii
elektrycznej przy stałych cenach za 1 MWh w
całym okresie realizacji zamówienia. Ceny
jednostkowe podane przez Wykonawcę w
formularzu cenowym nie mogą być wyższe niż
określone w aktualnej obowiązującej taryfie
Wykonawcy.
g) Usługi dystrybucyjne będą świadczone na
podstawie odrębnych umów zawartych z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) –
Tauron Dystrybucja S.A., z terminem
obowiązywania na czas nieokreślony –
Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego
przeprowadzi proces zawarcia umów
dystrybucyjnych między Zamawiającym a OSD
do PPE gdzie obowiązują umowy kompleksowe.
h) Cena oferty powinna zawierać cenę
jednostkową energii elektrycznej netto
wyrażoną w zł/MWh, określoną z dokładnością
nie większą niż dwa miejsca po przecinku – Cj.
Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty
muszą być wliczone w cenę netto.
i) Rozpoczynając realizację zamówienia

Dostawy - 281847-2019 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:281847-2019:...

3 z 10 18.06.2019, 09:57



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym,
ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykonawca winien zapewnić ciągłość dostawy
energii elektrycznej.
j) Zamawiający dysponuje tytułem prawnym,
który upoważnia go do swobodnego
dysponowania obiektami opisanymi w
przedmiocie zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia
zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione
tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy
ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.12) Informacje na temat katalogów
elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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 posiadać aktualna koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczna, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
stosowane do wymogów ustawy Prawo
energetyczne

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż 500 000,00 PLN

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone są w
załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy

III.2.3) Informacje na temat pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert
podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca
przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2019
Czas lokalny: 12:00

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.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie
związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty
składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im J. Mikulicza-
Radeckiego we Wrocławiu; Lokalizacja: 50-369
Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58,
POLSKA, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr
-1.13
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze
zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym
się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,
wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
a) 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. 5 pkt 1) ustawy Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, 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
wykonania decyzji właściwego organu;
d) 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 innego 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
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
e) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
f) Aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczna, wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki stosowane do
wymogów ustawy Prawo energetyczne;
g) Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.
II. 1. Oferta musi zawierać następujące
oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty;
2) Formularz(e) cenowy(e);
3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w
postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
4) Dokument lub dokumenty, z których będzie
wynikać uprawnienie Wykonawcy do
podpisywania oferty np.: pełnomocnictwo do
podpisywania oferty (jeżeli dotyczy);
5) Dowód wniesienia wadium;
6) Oświadczenie w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub 14 RODO (załącznik nr 5 do SIWZ).
III. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 123 898,00 PLN (słownie: sto
dwadzieścia trzy tysiące osiemset
dziewięćdziesiąt osiem 00/100 zł).
IV. Zmiana postanowień umowy:
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić
za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem
nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba że zachodzi co najmniej jedna z
okoliczności, o której mowa w art. 144 ust. 1
pkt. 2-6 Pzp, albo, zgodnie z art. 144 ust. 1
pkt. 1 Pzp, jedna z wymienionych poniżej
okoliczności:
a) rezygnacja przez Zamawiającego z zakupu
energii elektrycznej dla poszczególnych
punktów odbioru ujętych w załączniku nr 1 do
umowy (np. z uwagi na sprzedaż/przekazanie
nieruchomości), co nie będzie stanowić
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podstawy do rozwiązania całej Umowy.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o
zaprzestaniu zakupu energii elektrycznej dla
konkretnego obiektu z miesięcznym
wyprzedzeniem. Z tego tytułu Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu,
b) wystąpienie okoliczności, których Strony
Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności, a mające
wpływ na okoliczności realizacji umowy (w tym
m.in. zwiększone lub zmniejszone
zapotrzebowanie Zamawiającego na energię
elektryczną),
c) zmiana cen w przypadku wprowadzenia
zmian przez ustawodawcę w tym: w zakresie
stawek podatku od towarów i usług lub stawek
podatku akcyzowego, o kwotę wynikającą z
obowiązków nałożonych właściwymi przepisami
od dnia ich wejścia w życie w oparciu o
przedłożoną wcześniej kalkulację Wykonawcy i
po zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego,
d) zmiana cen z przyczyn innych niż opisana w
lit. d c, z zastrzeżeniem, że ceny nie mogą być
wyższe niż ceny w załączniku nr 3 do Umowy,
e) zmiana podmiotu odpowiedzialnego za
rozliczanie niezbilansowanej energii
elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu,
f) wejście w życie innych, niż wymienione w pkt
1, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy,
wywołujących potrzebę jej zmiany,
g) wystąpienie konieczności wprowadzenia
zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli
potrzeba ich wprowadzenia wynika z
rozbieżności lub niejasności w umowie, których
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów,
h) zmiany organizacyjne u Zamawiającego
związane np. z przyłączeniem lub dyslokacją
klinik, szpitali (w tym dodanie nowych punktów
poboru poza określonymi w zał. nr 1,
zwiększone zapotrzebowanie z uwagi na dobro
pacjentów).
3. Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku
przedłożenia przez Wykonawcę oferty
korzystniejszej dla Zamawiającego.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie
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można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim przypadku,
Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury
odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury
mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów
składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 1.
Każdemu Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla
postępowań powyżej kwoty określonej w
przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na
temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2019
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