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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426534-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Elektryczność
2018/S 189-426534

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej
357131607
ul. Strzelecka 2A
Kraków
31-503
Polska
Osoba do kontaktów: Marlena Czyżycka-Poździoch
Tel.:  +48 501844400
E-mail: przetargimzpzoz@gmail.com 
Faks:  +48 126876337
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzpzoz.pl

I.1) Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale
357046706
us. Słomnicka 69
Skała
32-043
Polska
Osoba do kontaktów: Marlena Czyżycka-Poździoch
Tel.:  +48 501844400
E-mail: przetargimzpzoz@gmail.com 
Faks:  +48 126876337
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzpzoz.pl

I.1) Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie
350995109
ul. Kronikarza Galla 25
Kraków

mailto:przetargimzpzoz@gmail.com
www.mzpzoz.pl
mailto:przetargimzpzoz@gmail.com
www.mzpzoz.pl
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30-053
Polska
Osoba do kontaktów: Marlena Czyżycka-Poździoch
Tel.:  +48 501844400
E-mail: przetargimzpzoz@gmail.com 
Faks:  +48 126876337
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzpzoz.pl

I.1) Nazwa i adresy
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej
000295171
ul. Gładkie 1
Zakopane
34-500
Polska
Osoba do kontaktów: Marlena Czyżycka-Poździoch
Tel.:  +48 501844400
E-mail: przetargimzpzoz@gmail.com 
Faks:  +48 126876337
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzpzoz.pl

I.1) Nazwa i adresy
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
000304361
ul. Szpitalna 1
Dąbrowa Tarnowska
33-200
Polska
Osoba do kontaktów: Marlena Czyżycka-Poździoch
Tel.:  +48 501844400
E-mail: przetargimzpzoz@gmail.com 
Faks:  +48 126876337
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzpzoz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Polskie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mzpzoz.pl

mailto:przetargimzpzoz@gmail.com
www.mzpzoz.pl
mailto:przetargimzpzoz@gmail.com
www.mzpzoz.pl
mailto:przetargimzpzoz@gmail.com
www.mzpzoz.pl
www.mzpzoz.pl


Dz.U./S S189
02/10/2018
426534-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 7

02/10/2018 S189
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 7

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej
357131607
ul. Skarbowa 4
Kraków
3-121
Polska
Osoba do kontaktów: Marlena Czyżycka-Poździoch
Tel.:  +48 501844400
E-mail: przetargimzpzoz@gmail.com 
Faks:  +48 126876337
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzpzoz.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: związek pracodawców

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych, którą reprezentuje Pełnomocnik Zamawiającego
tj.: Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Strzelecka 2A, 31-503 Kraków
Numer referencyjny: 1/2018

II.1.2) Główny kod CPV
09310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej w ilości zgodnie z Załącznikiem
nr 2A i 2B do SIWZ – Formularz szczegółowe warunki zamówienia wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 182 771.27 PLN

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
09300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21

mailto:przetargimzpzoz@gmail.com
www.mzpzoz.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z załącznikiem 2a i 2b do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zgodnie z załącznikiem nr 2A i 2B do SIWZ – formularz szczegółowe warunki zamówienia wraz ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 182 771.27 PLN

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: 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

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:
Aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 PLN
brutto. Jeżeli z polisy jednoznacznie nie wynika fakt jej opłacenia, Zamawiający wymaga wykazania tego faktu,
przy czym uzna za wystarczające załączenie dowodu opłacenia składki polisy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Polisa na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 PLN brutto

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykazu dostaw, 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, co najmniej dwóch dostaw energii elektrycznej (odpowiadające rodzajem przedmiotowi
zamówienia) na minimum 32 tys. kWh energii elektrycznej wraz z podaniem ilości kWh, przedmiotu, dat
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wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz co najmniej 2 dostaw

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku
przetargu Wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy – zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ.

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: 08/11/2018
Czas lokalny: 14:30

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: 08/11/2018
Czas lokalny: 14:45
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków, III
piętro, pokój 324 (Biblioteka).

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:
Druga połowa 2019 roku

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
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VI.3) Informacje dodatkowe:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 10 000,00 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zostały podane w SIWZ
rozdz. 20

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 224587702
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:
Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w
przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o
cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
• 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2018
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