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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301004-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2020/S 123-301004

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: „Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Igielna 13
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-117
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Marciniak
E-mail: zamowienia@nszw.pl 
Tel.:  +48 717359301
Faks:  +48 717359300
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nszw.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/nszw

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nszw
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/nszw
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby obiektu szpitala przy ul. Gen. A. E. Fielfdorfa 2 we 
Wrocławiu
Numer referencyjny: ZP/PN/9/2020
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II.1.2) Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby obiektu szpitala przy ul. 
Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

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
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekt szpitala przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, POLSKA, zarządzany przez „Nowy Szpital 
Wojewódzki” Sp. z o.o.

II.2.4) Opis zamówienia:
Sumaryczną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczana w okresie umowy szacuje się na 7 654,269 
MWh z podziałem na strefy czasowe w następujących wielkościach:
1) szczyt przedpołudniowy: 1 552,065 MWh;
2) szczyt popołudniowy: 931,778 MWh;
3) pozostałe godziny doby: 5 170,426 MWh.
Sumaryczna ilość energii elektrycznej o której mowa powyżej nie stanowi ze strony Zamawiającego 
zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawca będzie dostarczał w okresie 
obowiązywania umowy energię elektryczną w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu 
Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego szacowanej ilości energii elektrycznej.

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: 01/11/2020
Koniec: 31/10/2021
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
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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:
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający 
przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (zwanej dalej „ustawą Pzp”).
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do oferty: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”), w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu winien złożyć JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i 
konsumentów.
3. 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 i dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i pkt 21 
ustawy Pzp;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa dokumenty wskazane w rozdziale 8 dział C ust. 3 SIWZ.
2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) odpisu 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.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
odpisu składa dokumenty wskazane w Rozdziale 8 dział C ust.3 SIWZ.
4. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów winien on, w odpowiedzi na wezwanie wskazane 
w pkt III.1.1) 3. ogłoszenia, złożyć również w odniesieniu do tych tych podmiotów dokumenty i oświadczenia 
wskazane w pkt III.1.1) 3.1) – III.1.1) 3.4) ogłoszenia.
5. Sposób złożenia dokumentów wskazanych w pkt III.1.1) 1. – III.1.1) 3. ogłoszenia w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – został wskazany w rozdziale 8 SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej 
lub zawodowej, jeśli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizował co najmniej 
jedno zamówienie, obejmujące dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej o wartości netto nie mniejszej niż 
2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) przez okres co najmniej 12 miesięcy, dla jednego 
Zamawiającego lub w ramach jednej grupy zakupowej.
Wykonawca nie może sumować kilku dostaw o mniejszym zakresie oraz krótszym terminie realizacji 
(realizowanych w ramach oddzielnych zamówień) dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony 
warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie 
zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca winien dołączyć do oferty następujące oświadczenia:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
(zwanego dalej „JEDZ”), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z 
Wykonawców. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia – w sytuacji, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem 
przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie 
oraz w jaki sposób będzie ono wykonywane (w tym wyraźne nawiązanie do uczestnictwa innego podmiotu 
w wykonaniu zamówienia), a także jakiego okresu dotyczy. Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu i złoży w stosunku do tego w szczególności 
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pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej – możliwa jest wyłącznie jeśli podmioty te realizują dostawy, do 
których te zdolności są wymagane.
2. 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 i dokumentów:
1) wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości,dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Przez dostawy, których dotyczy 
obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, Zamawiający rozumie zamówienia potwierdzające 
spełnienie warunku opisanego w pkt III.1.3) 1. ogłoszenia o zamówieniu;
2) dowodów określających czy dostawy wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane należycie. 
Dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego 
dostawy były wykonywane. W przypadku złożenia oświadczenia Wykonawcy, Wykonawca winien przedłożyć 
Zamawiającemu uzasadnienie braku możliwości uzyskania dokumentów.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą złożyć wypełniony wykaz oraz dowody 
wspólnie – spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 
będzie oceniane łącznie dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Pozostałe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów, w tym formy ich złożenia zostały wskazane w 
rozdziale 8 SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy na realizację zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. We wzorze umowy zostały 
przewidziane możliwości istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian.

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: 03/08/2020
Czas lokalny: 11:00
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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: 03/08/2020
Czas lokalny: 11:10
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego, tj. pod adresem: 
Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, POLSKA

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:
A. Wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 
złotych 00/100).
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z 
dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, 
iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając 
wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z 
późniejszymi zmianami).
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą 
przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 

29/06/2020 S123
https://ted.europa.eu/
TED

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

6 / 8



Dz.U./S S123
29/06/2020
301004-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 8

Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób 
nieprawidłowy.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
prowadzony w banku PKO BP S.A.:
1) numer rachunku dla podmiotów krajowych: 86 1020 5226 0000 6902 0561 7784;
2) numer rachunku dla podmiotów zagranicznych: 86 1020 5226 0000 6902 0561 7784, kod SWIFT: 
BPKOPLPW, z adnotacją „Wadium – nr postępowania: ZP/PN/9/2020”.
7. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz dopuszczonych formach:
1) Wykonawca wnosi wadium w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce 
„Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 
upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.
2) Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem 
takich dokumentów musi być Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Igielna 13, 
50-117 Wrocław.
3) Poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do 
nieodwołalnej i bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
8. Pozostałe wymagania dotyczące wadium zostały wskazane w rozdziale 11 SIWZ.
B. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
C. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów wskazano w rozdziale 9 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w 
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, 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 pkt 2 powyżej 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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż 
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2020
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