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Ogłoszenie nr 315031 - 2016 z dnia 2016-09-29 r.  
Namysłów: Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia Spółki Akcyjnej, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

Zamieszczanie ogłoszenia: 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
nie  
Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 301575-2016 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 302503-2016 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, krajowy numer 
identyfikacyjny 16021646300000, ul. ul. Oleśnicka  4, 46100   Namysłów, państwo , woj. 
opolskie, tel. 77 40 40 248, faks 77 40 40 250, e-mail  
Adres strony internetowej (URL): www.namyslow.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
Podmiot prawa publicznego  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, 
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego 
z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Namysłowskiego Centrum Zdrowia 
Spółki Akcyjnej, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów 
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Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
IZM.I.272.21.2016.MA 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy  
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane:  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów. 2. 
Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zmianami) oraz właściwymi 
przepisami szczególnymi. 3. Wykaz miejsc dostarczania (punktów poboru) energii 
elektrycznej oraz ich podstawowe parametry zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. 4. 
Szacunkowe ilości zamawianej energii obejmująca okres realizacji zamówienia zawarte są w 
formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 2 do formularza oferty. 5. Dodatkowe 
szczegóły związane z realizacją zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ o nazwie: 
Warunki realizacyjne zamówienia. 6. Szacunkowa ilość zamawianej energii ma charakter 
jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony 
Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego 
przewidywanej ilości energii. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia 
nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za 
faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w ofercie przetargowej. 7. Kody i nazwy 
według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 09.31.00.00-5 
(Elektryczność). Przedmioty dodatkowe: 09.00.00.00-3 (Produkty naftowe, paliwo, energia 
elektryczna i inne źródła energii). 09.30.00.00-2 (Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i 
jądrowa). 8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą 
obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający 
nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 
ustawy. 11. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w 
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i 
podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia 
Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez 
którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą 
pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 
(Podwykonawcą). 12. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania 
zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości 
udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 13. Miejsce realizacji zamówienia: 
teren działania wykonawcy, Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A., ul. Oleśnicka 4, 46-100 
Namysłów. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  
 
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5 
Dodatkowe kody CPV: 09000000-3, 09300000-2 
SEKCJA III: PROCEDURA  
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III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2016 
IV.2 Całkowita warto ść zamówienia  
Wartość bez VAT144816.00 
WalutaPLN 
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert2 
w tym  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej: 0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie  
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.,  ,  ul. Harcerska 15,  45-118,  Opole,  kraj/woj. 
opolskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 116621,31 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 116621,31Oferta z najwyższą ceną/kosztem 120362,40 
Waluta:  
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom  
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 
lub podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  
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IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE N EGOCJACJI 
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  
 
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


