
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
 
 
Ogłoszenie nr 541516-N-2020 
z dnia 19.05.2020r. 
 
 

dostawa  energii  elektrycznej   
na  potrzeby  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Łęczycy 

 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  Nie  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup 
społecznie marginalizowanych :  Nie  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający :   Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania :   Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających :   Nie  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej :   Nie  
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 
61032054000000, ul. Zachodnia  6 , 99-100  Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska,  
tel. 24 388 2601 wew. 205,  
faks 24 388 2264.  
e-mail zozleczy@zozleczyca.pl,  
Adres strony internetowej (URL):   https://zozleczyca.pl/   
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA :   Nie dotyczy  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 
adresem (URL): Tak    https://zozleczyca.pl/przetargi.html  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  Tak    https://zozleczyca.pl/przetargi.html  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 
adresem: Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie:  Nie  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: Tak  
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Inny sposób:   elektronicznie na adres: zozleczy@zozleczyca.pl lub pisemnie - złożone osobiście lub przy 
pomocy operatora pocztowego na adres: 99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób:  Nie  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 
nie są ogólnie dostępne:  Nie  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy  
Numer referencyjny: ZOZ.ZP.382-11/20  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:   Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:   
tylko jednej części  
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) energii 
elektrycznej do obiektów Zamawiającego znajdujących się w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6.  
Całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną dla obiektów Zamawiającego w okresie od 
01.07.2020r. do 30.06.2021r. oszacowano na 1065 MWh w taryfie B23, moc zamówiona 220 kW w 
sezonie zimowym i 200 kW w sezonie letnim.  
 
II.5) Główny kod CPV: 09300000-2  
Dodatkowe kody CPV:  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Tak  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje 
udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 w sytuacjach, gdy wystąpi 
zwiększenie zapotrzebowania na energię. Zakres dodatkowych zamówień nie powinien przekroczyć 10% 
całości zamówienia.  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:  12  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: posiadanie koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej 
w zakresie objętym zamówieniem  
Informacje dodatkowe Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca będzie posiadał 
koncesję, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 
zamówieniem. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia oraz dokumentów je 
potwierdzających  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej należyte 
wykonanie zamówienia  
Informacje dodatkowe Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca będzie znajdował 
się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia oraz będzie 



posiadał zawartą ważną umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie stosownego oświadczenia oraz 
dokumentów je potwierdzających  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej gwarantującej wykonanie 
zamówienia;  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją 
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  
Informacje dodatkowe: Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca będzie posiadał 
zdolności techniczne lub zawodowe gwarantujące wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia tego 
warunku nastąpi na podstawie stosownego oświadczenia oraz dokumentów je potwierdzających  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 
Tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji:  Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
W celu potwierdzenia zapisów zawartych w ww. oświadczeniu Zamawiający będzie żądał następujących 
dokumentów:  
a) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert;  
b) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert;  
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert),  
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert),  
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).  



2) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zgodnej z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - 
Prawo energetyczne oraz umowa na sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego.  
3) zawarta ważna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, 
zarówno w zakresie deliktowym, jak i kontraktowym, z rozszerzeniem o odpowiedzialność za produkt, w 
tym w szczególności za produkt, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania, z sumą gwarancyjną 
na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż 500.000 zł. Limit na ryzyko odpowiedzialności za produkt 
nie może być niższy niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
4) wykaz dostaw energii elektrycznej wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów odnoszących się do tych podmiotów: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków 
określonych w art. 22 ust.1 pkt b Ustawy 2. dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu 
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, 
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę 
z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: Nie  
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:   Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:   Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:   Nie  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria:              cena:  100% 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:  Tak  
 
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
 
Wszystkie istotne postanowienia, które Zamawiający zamierza wnieść do umowy przedstawione zostały 
w projekcie umowy, który stanowi załącznikach nr 2 do SIWZ.  
1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:  
a) zmiany danych adresowych i teleadresowych spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, 
przekształceniem lub połączeniem z inną firmą a dotyczących stron umowy,  
b) zmiany ceny, o której mowa w § 6 ust. 1 projektu umowy na skutek zmiany stawek podatku VAT, 
wynikających przepisów prawa w określonym tymi przepisami terminie ich wprowadzenia i obowiązywania. 



W takim wypadku zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana 
cen wynikająca ze zmiany podatku VAT nie wymaga podpisania przez Strony umowy aneksu,  
c) zmiany ceny, o której mowa w § 6 ust. 1 projektu umowy na skutek zmiany podatku akcyzowego. 
Zmiana cen wynikająca ze zmiany podatku akcyzowego nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do 
umowy.  
2. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym:  nie dotyczy  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:   nie dotyczy  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2020-06-02, godzina: 12:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia:  Nie  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu :    polski  
 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: Nie  
 
IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 
 
 
 
 
Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również: 

− na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6), 

− w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 541516-N-2020 z dnia 19.05.2020r. 
 
 

Dyrektor 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 

 
 
 
Załączniki: 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami) 

Na wniosek wykonawcy, celem szybszego i łatwiejszego przygotowania oferty, Zamawiający prześle załączniki w formie 
umożliwiającej edycję. 

 

 


