
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
1. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza 

przetarg nieograniczony na zadanie: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej” – znak sprawy: 
ZP/08/2020 
Adres: ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka, Telefon: +48 729059534, e-mail: 
agulska@szpitalrawa.pl, Adres strony internetowej: www.szpitalrawa.pl  
Adres do korespondencji:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Budynek administracji, 
sekretariat, Adres: ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. 

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego 
Budynek administracji, sekretariat, Adres: ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka, 
przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej 
www.szpitalrawa.pl 

4. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów 
Zamawiającego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.), wydanymi na jej 
podstawie aktami wykonawczymi oraz załącznikiem nr 1 do SIWZ.. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektów Zamawiającego, w okresie od 
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 273 993 kWh - zał. nr 1 do SIWZ. 
 

5. Miejsce realizacji siedziba zamawiającego: 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Szpital Św. Ducha, 
Adres: ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 
- - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej – Przychodnia 
Rejonowa, Adres: ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka 

 
6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Publicznych (CPV): 

Kod CPV Opis 

09000000-3 produkty naftowe, paliwa, energia elektryczna i inne źródła energii 

09300000-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

09310000-5 elektryczność 

 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.    

8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej 

9. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 
10.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
10.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 
zamówieniu i niniejszej SIWZ. 
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b 

ustawy, dotyczących: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów. 
-  posiada aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
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c) zdolności technicznej lub zawodowej.  
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

 
10. 3 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek 

wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy pkt. 1 . 
Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania 
Wykonawcę: 

a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019 r.  poz. 243 z późn 
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn zm.); 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpkt. a ) składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym 

10A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 
Część a – oświadczenia składane wraz z ofertą  
Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia  
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu i  
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

10 B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, oświadczeń lub dokumentów: 

a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
b) potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych określonych przez 
Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawca musi złożyć: 

a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a) Spełnienie warunku zostanie uznane, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnie 
obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

11. Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium 
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

a. Cena          - znaczenie - 100 % 



       
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Budynek administracji, sekretariat, Adres: ul. 
Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 
w terminie najpóźniej do 16.11.2020r. do godz. 12.00.  

14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.11.2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Budynek administracji, 
sekretariat, Adres: ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 

 

15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert  

 

16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta.  
 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony.  
 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  
 
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

20. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym: 

a. cena jednostkowa umowna ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej 
podatkiem akcyzowym. Cena ulegnie zmianie o wartość wynikającą z ww. zmian, 

b. termin płatności może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów w sposób 
uniemożliwiający dotrzymanie przez którąkolwiek ze stron terminu płatności 
określonego w § 7 ust. 1 wzoru umowy, 

c. zwiększeniu lub zmniejszeniu może ulec liczba Punktów Poboru Energii elektrycznej 
lub wielkość poboru energii elektrycznej, 

d. w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w czasie realizacji 
umowy, tj. siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nieprzewidywalne i będące poza 
kontrolą stron niniejszej umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 
z umowy, w jej obecnym brzmieniu. 

2. Zamawiający zastrzega zmiany treści umowy w przypadkach gdy zaistnieje istotna zamiana 
okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

22. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w 
dniu 09.11.2020 r. pod numerem ogłoszenia: Ogłoszenie nr 608385-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.
    
 

 
 
Rawa Mazowiecka, dn. 09.11.2020 r     ......................................... 

                                                                                                         /podpis Zamawiającego/ 

 


