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Polska-Rybnik: Przesył energii elektrycznej
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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46 Osoba do kontaktów: Katarzyna Krupa (w zakresie formalnym), Marcin Rybkowski (w zakresie
merytorycznym) 44-200 Rybnik POLSKA Tel.: +48 324291288 E-mail: zampub@szpital.rybnik.pl Faks: +48 324291225
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.rybnik.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu Dystrybucja energii elektrycznej dla SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku

od 1.1.2015.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi Kategoria usług: nr 27: Inne usługi Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy
lub świadczenia usług: SPZOZ WSS nr 3, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik. Kod NUTS PL227
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dystrybucja energii elektrycznej dla SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku od 1.1.2015 – umowa na czas nieoznaczony (wartości
podane w niniejszym ogłoszeniu stanowią oszacowanie na okres 48 miesięcy wg przewidywanego zużycia, ceny
jednostkowe są cenami regulowanymi).
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 65310000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) Wartość: 1 475 005,57 PLN Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez
uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE
zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych
Zamówienie zostało udzielone w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie
z ww. przepisem zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie może – z przyczyn
technicznych o obiektywnym charakterze – być realizowane tylko przez jednego wykonawcę. Siecią dystrybucyjną energii
elektrycznej, w zasięgu której leżą obiekty szpitala dysponuje jedynie Operator Systemu Dystrybucyjnego – TAURON
Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, stąd możliwy jest zakup usługi dystrybucji energii
elektrycznej wyłącznie od tego podmiotu.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą TGEM-132-WR/5-2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: TGEM-132-WR/5-2014 Część nr: 1 - Nazwa: Dystrybucja energii elektrycznej dla SPZOZ WSS Nr 3 w
Rybniku od 1.1.2015 – dotyczy obiektów szpitala poza punktem poboru energii przy ul. Długiej (Piaskownik)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 23.12.2014
V.2)Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1
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V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
TAURON Dystrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11 Oddział w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Portowa 14a
31-358 Kraków POLSKA Tel.: +48 323035101 Faks: +48 323035102
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 1 475 005,57 PLN Bez VAT Całkowita końcowa
wartość zamówienia: Wartość: 1 474 359,01 PLN Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: TGEM-132-WR/5-2014 Część nr: 2 - Nazwa: Dystrybucja energii elektrycznej dla SPZOZ WSS Nr 3 w
Rybniku od 1.1.2015 – dotyczy punktu poboru energii przy ul. Długiej (Piaskownik)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 23.12.2014
V.2)Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
TAURON Dystrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11 Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice
31-358 Kraków POLSKA Tel.: +48 323035101 Faks: +48 323035102
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 646,56 PLN Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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 na stronie
internetowej. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone 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. 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
1) 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;
2) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 12.2.2015
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