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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309801-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Korfantów: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2020/S 127-309801

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 000654530
Adres pocztowy: ul. Wyzwolenia 11
Miejscowość: Korfantów
Kod NUTS: PL523 Nyski
Kod pocztowy: 48-317
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Polowa
E-mail: ocr@ocr.pl 
Tel.:  +48 774344000
Faks:  +48 774344004
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ocr.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
Adres pocztowy: Reymonta 8
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-066
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Polowa
E-mail: ocr@ocr.pl 
Tel.:  +48 774344000
Faks:  +48 774344004
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ocr.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Karola Miarki 14
Miejscowość: Kup
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-082
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Polowa
E-mail: ocr@ocr.pl 
Tel.:  +48 774344000
Faks:  +48 774344004
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ocr.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Zamkowa 1a
Miejscowość: Zielina
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-370
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Polowa
E-mail: ocr@ocr.pl 
Tel.:  +48 774344000
Faks:  +48 774344004
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ocr.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kośnego 53
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-372
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Polowa
E-mail: ocr@ocr.pl 
Tel.:  +48 774344000
Faks:  +48 774344004
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ocr.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. 
Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
Adres pocztowy: Katowicka 66a
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-061
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Polowa
E-mail: ocr@ocr.pl 
Tel.:  +48 774344000
Faks:  +48 774344004
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ocr.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
Adres pocztowy: Klonowa 1
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Polowa
E-mail: ocr@ocr.pl 
Tel.:  +48 774344000
Faks:  +48 774344004
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ocr.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://e-ProPublico.pl/
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: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Samorządu Województwa Opolskiego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

II.1.2) Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
03/07/2020 S127
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 8

mailto:ocr@ocr.pl
www.ocr.pl
mailto:ocr@ocr.pl
www.ocr.pl
https://e-ProPublico.pl/


Dz.U./S S127
03/07/2020
309801-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 8

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem postępowania jest dostawa energii elektrycznej do obiektów ochrony zdrowia następujących 
podmiotów:
a) Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.;
b) Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu;
c) Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup;
d) Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.;
e) Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o.;
f) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza 
Koszarowskiego w Opolu;
g) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Korfantów, Opole, Kup, Moszna, Olesno.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem postępowania jest dostawa energii elektrycznej do obiektów ochrony zdrowia następujących 
podmiotów:
a) Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.;
b) Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu;
c) Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup;
d) Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.;
e) Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o.;
f) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza 
Koszarowskiego w Opolu;
g) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno.
2. Postępowanie nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i 
opomiarowaniem energii.
3. Charakterystykę elektroenergetyczną miejsca dostarczania i pomiaru energii, parametry techniczne 
przyłączy, wielkość mocy umownej, grupę przyłączeniową oraz grupę taryfową stosowane do rozliczeń zawarte 
są w załącznikach nr 7a–7g do SIWZ, załączniki zawierają szacunkowe ilości.
4. Po zakończeniu postępowania każda z ww. jednostek indywidualnie podpisze z wybranym Wykonawcą 
umowę na dostawę energii elektrycznej.
5. Standardy jakościowe kupowanej energii elektrycznej o niskim napięciu (400 V/230 V – 3-fazowe prądu 
zmiennego o charakterystyce sinusoidalnej) zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 4.5.2007 w 
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 poz. 623 z 
2007 r. rozdział X).
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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: 12
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
zgodnie z art. 32 ustawy z 10.4.1997 Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 r. 833 t.j.).

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże (wykaz dostaw 
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy o wartości 
nie mniejszej, niż 500 000,00 PLN brutto każda, w zakresie sprzedaży (dostawy) energii elektrycznej – 
potwierdzone dowodami określającymi, czy te dostawy zostały wykonane należycie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2020
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: 11/10/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 sierpnia 2020 r., o godzinie 10.30 za pośrednictwem platformy na karcie Oferty/
Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na platformie oraz stronie www.bip.ocr.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ);
b) wypełnione formularze asortymentowo-cenowe (załącznik nr 2a – 2g do SIWZ);
c) wypełniony jednolity europejski dokument zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ);
d) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie 
wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisywania 
oferty ciąży na Wykonawcy;
e) kopię dowodu wpłaty wadium;
f) pełnomocnictwo lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z których wynika 
prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający 
może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
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rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 poz. 570 t.j.);
f) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (jeżeli występuje), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 
stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań 
powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
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iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w 
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w 
terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 
korzyć strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej 
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się niezwłocznie Zamawiającemu oraz Wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie.
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020
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