
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Myszkowie i jednostek
podległych tut. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul.

Aleja Wolności 29

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wolności 29

1.5.2.) Miejscowość: Myszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3158223

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zozmyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zozmyszkow.pl

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

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 potrzeb Szpitala Powiatowego w Myszkowie i jednostek
podległych tut. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul.
Aleja Wolności 29

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47e9ae1e-7b57-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014823/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-09 10:43

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013126/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 zakup energi elektrycznej

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://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl

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://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Zamawiający nie wymaga podpisu elektronicznego podczas wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej dotyczącej niniejszego postępowania.

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

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

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

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP ZOZ/DZ/6/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zakup energii elektrycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w
Myszkowie i jednostek podległych tut. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki
Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 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

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający uzna spełnienie przez
Wykonawcę tego warunku, jeżeli ten wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów t.j. koncesji Wykonawcy na obrót energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
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5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć
pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o
niniejsze zamówienie Zamawiający może żądać przedstawienia stosownej umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

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

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.Zgodnie z art. 436 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany
umowy w zakresie: a) terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności
niezależnych od stron umowy. b) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od
Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw. c) zmiany
grupy taryfowej, o ile taka zmiana jest możliwa i korzystna dla Zamawiającego w/g taryfy
właściwego OSD.d) pozostałe zmiany: • siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z SWZ, • zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie
powodować zwiększenie, kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie
ulega zwiększeniu o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, •
zmiana stawki podatku akcyzowego zawartego w stawce netto 1 MWh energii elektrycznej
czynnej,• w przypadku innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które
podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie
wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej
ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą,• zmiana terminu realizacji umowy -
ewentualne przedłużenie lub skrócenie terminu realizacji umowy w związku z
niewykorzystaniem lub wykorzystaniem przez Zamawiającego wartości brutto umowy;• w
przypadku konieczności zmiany mocy umownej, której nie można było przewidzieć na etapie
przygotowania SWZ, Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów
w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych.• W
przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w § 5 umowy, rozwiązanie umowy następuje z
ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o
wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania
wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy• Wydatkowanie
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środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia prowadzone będzie przez Wykonawcę
W przypadku naliczania kosztów przez Wykonawcę, Zamawiający zrezygnuje z prowadzonej
kontroli wydatkowania środków.2. Zmiany mogą być wprowadzane na pisemny wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy zawierający uzasadnienie, za zgodą Zamawiającego. 3.
Zgodnie z art. 436 ust. 4 pkt b ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1)
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, 2) zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) - jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy
https://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-21
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	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	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
	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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy https://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 12:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-21



