
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Zakup energii elektrycznej dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300706140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Września

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614370537

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kjedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpitalwrzesnia.home.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) 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 energii elektrycznej dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe3947c7-a28c-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00037430/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-21 12:52

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

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

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_wrzesnia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_wrzesnia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14.4.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
www.platformazakupowa.pl oraz uznaje go za wiążący.14.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.14.6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.14.7. Zamawiający określa następujące
wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:a) stały dostęp do sieci
Internet,b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),c) komputer z
zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,d) zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami
wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.14.8. Zamawiający
dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf,
.doc, .docx., .xlsx, .xml.14.9. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu
odbioru danych:a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z
załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w
formie zaszyfrowanej, Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia
ofert;b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w
kolumnie ”Data przesłania”;c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania
transakcji pliku na Platformie.14.10. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy,
przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.14.11. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną
część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
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3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 29.1. Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, poniżej
przedstawiam informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez „Szpital Powiatowy” we
Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji:1) Administrator danychAdministratorem Pani/Pana danych
osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji - reprezentowany przez
Prezesa Zarządu z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, tel.: 61 43 70 590.2) Inspektor
Ochrony DanychWe wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiającego można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych -
Panią Izabelą Dropek na adres email: idropek@szpitalwrzesnia.home.pl; lub pod numerem telefonu:
531-949-132.3) Cel przetwarzaniaPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.4) Przechowywanie
danych:Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, oraz
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni”
Sp. z o.o. w restrukturyzacji.5) Informacja o obowiązku podania danych: Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.6)
Realizacja praw:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych٭,c)
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.. 18 ust. 2 RODO ٭٭ ,d) prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.7) Nie przysługuje
Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,c) na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.8) Odbiorcy danycha)
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).b) W oparciu o Pani/Pana dane
osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących
wynikiem profilowania ٭٭٭ .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA-381-3/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakupu energii elektrycznej czynnej w taryfie B21 dla 2 punktów
poboru w łącznej ilości 1800,00 MWh, w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2022r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w
zakresie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej Zamawiający żąda (ważnej): 
posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.); posiadania
obowiązującej co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu
zamówienia umowy generalnej dystrybucji z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
do którego przyłączone są obiekty Zamawiającego.2. Zdolność techniczna lub zawodowaW celu
potwierdzenia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający wymaga: wykazu dostaw lub usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
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ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Warunek ten zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy energii elektrycznej na rzecz dwóch różnych
odbiorców, których wartość roczna każdej z nich nie była niższa niż 1800 MWh.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która pozostaje ważna w okresie
wykonania zamówienia.2. Wykazu dostaw złożonego wg druku stanowiącego załącznik nr 3 do
SWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego wzoru
złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SWZ i wynikające z zawartości
wykazu.3. Oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z operatorem systemu
dystrybucyjnego do którego przyłączone są obiekty Zamawiającego – załącznik nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która pozostaje ważna w okresie
wykonania zamówienia.2. Wykazu dostaw złożonego wg druku stanowiącego załącznik nr 3 do
SWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego wzoru
złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SWZ i wynikające z zawartości
wykazu.3. Oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z operatorem systemu
dystrybucyjnego do którego przyłączone są obiekty Zamawiającego – załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
13.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.13.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i
powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o udzielenie zamówienie
publicznego, którego dotyczy;2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia;3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
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7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w treści Umowy w zakresie zmiany
jednostkowej ceny za 1 MWh brutto wyłącznie w przypadku:1) ustawowej zmiany stawki podatku
VAT, 2) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.2. Ceny
energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem
nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. 3.
Dopuszczalne są zmiany w treści Umowy w przypadku zmiany ilości Punktów poboru, przy czym
zmiana ta wynikać może np. z likwidacji Punktu poboru w okresie trwania Umowy, podłączenia
nowego Punktu poboru, włączenia do eksploatacji lub zmiany stanu prawnego Punktu poboru (w
tym jego przejęcia przez inny podmiot), zmiany grupy taryfowej OSD dla Punktów poboru,
zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury
zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie
dotychczas obowiązujących umów. Zwiększenie ilości Punktów poboru możliwe jest jedynie w
obrębie grup taryfowych OSD, które zostały ujęte w SWZ oraz Załączniku nr 1 do Umowy. 4.
Określone w ust. 3 okoliczności stanowiące podstawę dokonania zmian Umowy stanowią
uprawnienie Zamawiającego, nie zaś obowiązek wprowadzenia takich zmian.5. Zamawiający
ma prawo do zwiększenia ilości Punktów poboru poprzez zawarcie stosownego aneksu do
Umowy. Rozliczenie dodatkowych Punktów poboru będzie się odbywać odpowiednio do
pierwotnej części zamówienia i według cen określonych w § 5 ust. 2. 6. Zwiększenie ilości
punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych
OSD, które zostały ujęte w SWZ oraz Załączniku nr 1 do Umowy i wycenione w Formularzu
Ofertowym Wykonawcy.7. Dopuszczalne są zmiany określone w art. 455 ust. 1 pkt. 1 lit. b, pkt. 3
i4, ust. 2 ustawy Pzp z zachowaniem zasad określonych w tym przepisie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_wrzesnia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-04

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00037430/01 z dnia 2021-04-21
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