
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

„Zakup i dostawa energii elektrycznej dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu przez okres 4 miesięcy, tj. od
01.03.2023r. do 30.06.2023r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO W OPOLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531420768

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Katowicka 66A

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-061

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bkopec@onkologia.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nowa.onkologia.opole.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zakup i dostawa energii elektrycznej dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu przez okres 4 miesięcy, tj. od
01.03.2023r. do 30.06.2023r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac38073c-9e3d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080586

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na
podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00080586 z dnia 2023-02-03

2023-02-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



W związku z unieważnieniem przetargu nieograniczonego o nr2023/S 015-036459 w dniu 17.01.2023r. z powodu braku
ofert( art. 255 pkt.1 ustawy PZP) na dostawę energii elektryczne dla SPZOZ OCO Opole, Zamawiający zgodnie z art. 305
ust. 1 oraz art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych zaprosił do
negocjacji warunków umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowego Wykonawcę, który realizował umowę na
dostawę energii elektrycznej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa energii elektrycznej dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu przez okres 4 miesięcy, tj. od
01.03.2023r. do 30.06.2023r.”

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Unieważnienie postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem zamówienia jest „ Zakup
i dostawa energii elektrycznej dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu przez okres 4 miesięcy, tj. od 01.03.2023r.
do 30.06.2023” z powodu nieprzystąpienia do negocjacji zaproszonego Wykonawcy Energa – Obrót S.A. Al. Grunwaldzka
472, 80- 309 Gdańsk

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00080586 z dnia 2023-02-03

2023-02-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
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