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Sosnowiec: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Szpital;a
Miejskiego zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 i ul.
Zegadłowicza 3
Numer ogłoszenia: 173822 - 2010; data zamieszczenia: 18.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219
Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 2964219, 3630479, faks 32 2964219, 2635719.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sosnowiec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej do obiektów
Szpital;a Miejskiego zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaŜ oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej dla
obiektów Szpitala Miejskiego, zlokalizowanych w Sosnowcu, w podziale na części (zadania): Zadanie nr 1:
dla obiektów szpitalnych przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu, Zadanie nr 2: dla obiektów przy ul. Zegadłowicza 3
w Sosnowcu. 1. Dostawy energii elektrycznej będą odbywały się zgodnie z obowiązującymi parametrami
jakościowymi energii elektrycznej, ustalonymi w oparciu o ustawę Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia
1997r. (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r., Nr 93, poz. 623). 2. Dostawy energii elektrycznej odbywać się będzie
na warunkach określonych w: - ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. ( Dz. U. z 2006r. Nr
89 poz. 625 z późn. zm), - przepisach wykonawczych do tej ustawy, a szczególności w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego ( Dz. U. z 2007r., Nr 93, poz. 623.), - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2
lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. z 2007r., Nr 128, poz. 895 z późn. zm.), - Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), oraz innych obowiązujących przepisach
prawnych w tym zakresie. 3. Informacje szczegółowe realizacji przedmiotu zamówienia: 3.1 Zadanie nr 1 dotyczy obiektów szpitalnych przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu. Dostawa energii elektrycznej dla powyŜszej
lokalizacji będzie realizowana dla następujących parametrów: a) poziom napięcia 20kV, b) taryfa B23, c) ilość
energii kWh/rok 766 128 (wartość statystyczna ustalona na podstawie danych za 2009/2010 r.), d) moc
umowna Pu = 130 kW dla Przyłącza 1 i Pu = 130 kW dla Przyłącza 2. e) istotne dane z dotychczasowej
umowy kompleksowej na sprzedaŜ energii elektrycznej wraz z dystrybucją usługi: - grupa przyłączeniowa
Odbiorcy w miejscu dostarczania energii elektrycznej - III, - grupa taryfowa Odbiorcy w miejscu dostarczania
energii elektrycznej - B21 - miejsce dostarczania - Sosnowiec ul. Szpitalna 1: Przyłącze 1 - stacja nr 1468
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Przychodnia Zagórze sek. I 20/0,4 kV, przekładniki prądowe między polami Nr 2 i 3; Przyłącze 2 - stacja Nr
1468 Przychodnia Zagórze sek. II 20/0,4 kV, przekładniki prądowe między polami Nr 6 i 7. - elementy układu
pomiarowo-rozliczeniowego: Przyłącze 1: - przekładniki prądowe 10/5 A/A kl. 0,5 leg. - przekładniki
napięciowe 20000/100 V/V leg. - licznik energii podstawowy ZFD 410 CT 44.0009 S2, 5A, 3 x 100 V, kl. 1 licznik energii kontrolny ZFD 410 CT 44.0009 CT 44.0009 S2, 5A, 3 x 100 V, kl. 1 - synchronizator czasu US151/REL/HZ/110 - moduł komunikacyjny CU-P22 Przyłącze 2: - przekładniki prądowe 10/5 A/A kl. 0,5 leg. przekładniki napięciowe 20000/100 V/V leg. - licznik energii podstawowy ZFD 410 CT 44.0009 S2, 5A, 3 x
100 V, kl. 1 - licznik energii kontrolny ZFD 410 CT 44.0009 CT 44.0009 S2, 5A, 3 x 100 V, kl. 1 - moduł
komunikacyjny CU-P22 3.2 Zadanie nr 2 - dotyczy obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu.
a) poziom napięcia 0,4kV b) taryfa C22A c) ilość energii kWh/rok 711 456 (wartość statystyczna ustalona na
podstawie danych za 2009/2010r.), d) moc umowna Pu = 200 kW e) istotne dane z dotychczasowej umowy
kompleksowej na sprzedaŜ energii elektrycznej wraz z dystrybucją usługi: - grupa przyłączeniowa Odbiorcy w
miejscu dostarczania energii elektrycznej - IV, - grupa taryfowa Odbiorcy w miejscu dostarczania energii
elektrycznej - C22A, - miejsce dostarczania - Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3: Stacja 408 Szpital nr 1 Przyłącze
1-kablowe, miejsce rozgraniczenia - trzpienie izolatorów przepustowych dolnej strony napięcia na
transformatorze w stacji 408 Szpital nr 1 tj. transformator z oszynowaniem po stronie dolnego napięcia trafo
oraz rozdzielnia nn w eksploatacji Zamawiającego. - przekładniki prądowe 300/5A stanowią własność
Wykonawcy, - układ pomiarowo-rozliczeniowy - licznik energii czynnej 2EC6atdgr, biernej 2EC6 atdgr,
przełącznik czasowy 2EC6atdgr, stanowi własność OSD. 4. Przewidywane zuŜycie energii elektrycznej
(wielkość zuŜycia energii elektrycznej), w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie
obowiązywania umowy, moŜe ulec zmianie. UWAGA : Wykonawca winien mieć zawartą umowę
dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (ENION Spółka Akcyjna), do którego sieci podłączony
jest Szpital Miejski w Sosnowcu. 5. KaŜda część zamówienia - Zadanie stanowi oddzielny przedmiot
zamówienia. 6. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w ramach danego
Zadania.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.30.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy niw wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 3
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 3
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III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 3
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 3
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 3
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy
przedłoŜyć:


koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:



oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
Ŝe:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
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1. Dopuszcza się moŜliwość zmian cen ofertowych w przypadku zmian cen jednostkowych energii
elektrycznej i stawek za świadczenie usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zmian taryfy OSD
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub zmian cennika dla energii elektrycznej
Wykonawcy, zatwierdzonego przez jego Zarząd. 2.Cena ofertowa moŜe ulec zmianie w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT i wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej. 3.
Po zakończeniu podjętych przez Szpital prac modernizacyjnych sieci elektroenergetycznej w obiekcie przy ul.
E. Zegadłowicza nastąpi zmiana sposobu rozliczania z ENION Energia SA. Na nowo wybudowanej sekcji
zostanie wprowadzona taryfa B23. Sposób rozliczania obejmie aneks do niniejszej umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny
Szpital Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2010
godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna
1 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: energia elektryczna.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaŜ oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej
dla obiektów Szpitala Miejskiego, zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.30.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: energia elektryczna.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaŜ oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej
dla obiektów Szpitala Miejskiego, zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.30.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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