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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32141-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Łuków: Elektryczność
2022/S 015-032141

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Adres pocztowy: ul. A Rogalińskiego 3
Miejscowość: Łuków
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 21-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Stadnik
E-mail: zp@spzozlukow.pl 
Tel.:  +48 257989074
Faks:  +48 257989074
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.lukow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/lista_przetargow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii do obiektów SPZOZ w Łukowie
Numer referencyjny: 1/22

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii 
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów SPZOZ w Łukowie (usługa 
kompleksowa w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy Prawo energetyczne)
Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi 
obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łukowie, ul. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii 
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów SPZOZ w Łukowie (usługa 
kompleksowa w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy Prawo energetyczne)
Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi 
obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ.

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
Okres w miesiącach: 6
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

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
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
- posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii 
elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy Wykonawców będących 
właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub umowę zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, obsługującym obiekty określone w niniejszym postępowaniu, 
a Operator Systemu Dystrybucyjnego posiada ważną koncesję na dystrybucję energii elektrycznej (dotyczy 
Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/02/2022
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 17/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/02/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. dr A. Rogalińskiego 3, 21-400Łuków, Sekcja 
zamówień publicznych pok. nr 3
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Czerwiec 2022 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: ul. Postępu 17A
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: ul. Postępu 17A
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: ul. Postępu 17A
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022
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