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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260582-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Elektryczność
2017/S 128-260582

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Lindleya 4
Warszawa
02-005
Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Ferenc, Dział Zamówień Publicznych, pawilon nr 19, parter, pok. 13
Tel.:  +48 225021026
E-mail: iza.ferenc@dzieciatkajezus.pl 
Faks:  +48 225022136
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://przetargi.dzieciatkajezus.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.kpszw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
KPSZW S.A.
Al. Śląska 1
Wrocław
54-118
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Pietryszyn
Tel.:  +48 717770400
E-mail: centrala@kpszw.pl 
Faks:  +48 717770455
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kpszw.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
KPSZW S.A.
Al. Śląska 1
Wrocław
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54-118
Polska
E-mail: centrala@kpszw.pl 
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kpszw.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
Numer referencyjny: EN/SKDJ/2017

II.1.2) Główny kod CPV
09310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej czynnej w ilości 21 000 MWh (22 500 MWh z
uwzględnieniem prawa opcji).
2. Zamówienie zostało podzielone na 3 Części, o łącznej wartości zamówienia większej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Pzp:
Cześć 1 – zakup energii dla 9 punktów poboru energii w planowanej ilości energii 7 000 MWh – szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ dla Części 1.
Cześć 2 – zakup energii dla 9 punktów poboru energii w planowanej ilości energii 7 000 MWh – szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ dla Części 2.
Cześć 3 – zakup energii dla 9 punktów poboru energii w planowanej ilości energii 7 000 MWh – szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ dla Części 3.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

mailto:centrala@kpszw.pl
www.kpszw.pl
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ul. Lindley'a 4, 02-005 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej czynnej
Cześć 1 – zakup energii dla 9 punktów poboru energii w planowanej ilości energii 7 000 MWh – szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ dla Części 1.

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
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust.5 ustawy Pzp.:
W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości energii o max. 1 500
MWh dla wszystkich części, łącznej ilości energii (500 MWh dla 1 Części, 500 MWh dla 2 Części, 500 MWh
dla 3 Części) podanej w Rozdz. IV SIWZ. Zwiększenie ilości energii spowoduje odpowiednio zwiększenie
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Cena jednostkowa
netto nie ulegnie zmianie w stosunku do ceny podanej przez Wykonawcę w ofercie.
Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii
elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do PPE wskazanych w
załączniku nr 8 do SIWZ dla danej części.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiających z prawa
opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest
złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie z określeniem zakresu zamówienia
w ramach opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Lindley'a 4, 02-005 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej czynnej
Cześć 2 – zakup energii dla 9 punktów poboru energii w planowanej ilości energii 7 000 MWh – szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ dla Części 2.

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
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust.5 ustawy Pzp.:
W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości energii o max. 1 500
MWh dla wszystkich części, łącznej ilości energii (500 MWh dla 1 Części, 500 MWh dla 2 Części, 500 MWh
dla 3 Części) podanej w Rozdz. IV SIWZ. Zwiększenie ilości energii spowoduje odpowiednio zwiększenie
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Cena jednostkowa
netto nie ulegnie zmianie w stosunku do ceny podanej przez Wykonawcę w ofercie.
Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii
elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do PPE wskazanych w
załączniku nr 8 do SIWZ dla danej części.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiających z prawa
opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest
złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie z określeniem zakresu zamówienia
w ramach opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Lindley'a 4, 02-005 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej czynnej
Cześć 3 – zakup energii dla 9 punktów poboru energii w planowanej ilości energii 7 000 MWh – szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ dla Części 3.

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
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust.5 ustawy Pzp.:
W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości energii o max. 1 500
MWh dla wszystkich części, łącznej ilości energii (500 MWh dla 1 Części, 500 MWh dla 2 Części, 500 MWh
dla 3 Części) podanej w Rozdz. IV SIWZ. Zwiększenie ilości energii spowoduje odpowiednio zwiększenie
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Cena jednostkowa
netto nie ulegnie zmianie w stosunku do ceny podanej przez Wykonawcę w ofercie.
Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii
elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do PPE wskazanych w
załączniku nr 8 do SIWZ dla danej części.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiających z prawa
opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest
złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie z określeniem zakresu zamówienia
w ramach opcji.

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

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
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spełniający warunki określone w art. 22 ust.1b pkt. 1 w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej czyli posiadający:
1) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, aktualną na dzień złożenia dokumentu;
2) zawartą generalną umowę dystrybucyjną z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego
sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego, wymienione w Załączniku nr 8 do SIWZ dla danej Części.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
1) 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 Pzp
2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, i 21 ustawy –
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, 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.
4) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, 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.
5) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności
6) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
7) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, każdy z wykonawców składa ww. dokumenty i
oświadczenia dotyczące tego wykonawcy.
2. Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie
przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg
zasady spełnia/nie spełnia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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

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.1.4) 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: 16/08/2017
Czas lokalny: 13:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 14/10/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2017
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:
Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający, wykonawcy, osoby zainteresowane.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.
2. Wadium powinno spełniać swoją funkcję, czyli zabezpieczać możliwość jego zatrzymania we wszystkich
sytuacjach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Kwota wadium dla całości postępowania wynosi 52 500 PLN lub na poszczególne części następujące kwoty:
Numer części Kwota wadium w zł
1 17 500
2 17 500
3 17 500
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4. Formy, w jakich może być wniesione wadium i pozostałe informacje dotyczące wadium zawiera Rozdz. VIII
SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2017


