
Ogłoszenie nr 510212276-N-2019 z dnia 07-10-2019 r.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa energii elektrycznej dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie  

 

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: 590099-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

nie  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 

00030648900000, ul. Kościelna  136, 21-200  Parczew, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 

833552113, e-mail zamowienia@spzozparczew.pl, faks 833552113.  

Adres strony internetowej (url): www.spzozparczew.pl  

Adres profilu nabywcy: zamowienia@spzozparczew.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Dostawa energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Parczewie  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

SPZOZ.V.ZP-3520/10/2019  

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:  

1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie. 2.Przedmiot zamówienia we 

Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 3.Zamówienie obejmuje dostawę energii do trzech 

Punktów Poboru Energii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Parczewie. 4.Zestawienie punktów poboru energii wraz z istotnymi informacjami nt. 

warunków na jakich świadczone są obecnie usługi sprzedaży energii elektrycznej oraz 

szczegółowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ – 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 5.Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu 

zamówienia określa wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. 6.Szacunkowa ilość dostarczanej 

energii w okresie dostaw wynosi 2 084 531 kWh, w tym energia rozliczana: W grupie 

taryfowej C11: - strefa całodobowa - 200 kWh W grupie taryfowej C23: - strefa szczyt 



przedpołudniowy - 625 359 kWh - strefa szczyt popołudniowy - 208 453 kWh - strefa 

pozostałe godziny doby - 1 250 519 kWh Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia 

energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ stanowi jedynie przybliżoną 

wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu w 

stosunku do prognozy. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia 

energii wskazanej w Załączniku nr 4 do SIWZ) uzależnione będzie wyłącznie od 

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia 

Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny 

energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych 

(np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od 

Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, 

wskazana w Załączniku Nr 4 do SIWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub 

zmniejszeniem ilości Punktów Poboru Energii (PPE), zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy 

zamówionej lub parametrów technicznych PPE. 7.Moc umowna dla wszystkich punktów 

odbioru wynosi łącznie 264 kW. 8.Informacje dodatkowe: Celem niniejszego, zamówienia 

jest ujednolicenie stawek oraz uproszczenie zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej 

czynnej. Zamawiający zamierza osiągnąć powyższe w szczególności poprzez uzyskanie 

jednej, stałej ceny za kilowatogodzinę, właściwej dla poszczególnych grup taryfowych, 

dlatego w zaoferowanej jednostkowej cenie 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. Energia elektryczna powinna spełniać standardy jakościowe obsługi 

zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej 

ustawy i Polskimi Normami. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, 

Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.  

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  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 789620.34  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

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: ENEA S.A.  

Email wykonawcy: przetargi@enea.pl  

Adres pocztowy: ul. Górecka 1  

Kod pocztowy: 60-201  

Miejscowość: Poznań  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

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 846111.13  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 846111.13  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 908928.48  

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.  
 

Podpisał: 

  Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
            w Parczewie 

     mgr Janusz Hordejuk 

 


