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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614177-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Lipno: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 214-614177

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Szpital Lipno Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 340572055
Adres pocztowy: ul. Nieszawska 6
Miejscowość: Lipno
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Damian Szuszkiewicz
E-mail: przetargi@szpitallipno.pl 
Tel.:  +48 542880414
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitallipno.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

Numer referencyjny: ZP/17/2022

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektu Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie, w 
rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne, o określonych, zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami, standardach jakościowych. Szacowana ilość dostawy energii elektrycznej wynosi 1 200 MWh. 2. 
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami specyfikacji oraz obowiązującymi przepisami 
i aktami prawnymi w szczególności zgodnie z: 3.1. ustawą Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. oraz 
aktami wykonawczymi, 3.2. innymi aktami prawnymi, rozporządzeniami i ustawami związanych z przedmiotem 
zamówienia. 3. Określona w pkt 1 ilość zapotrzebowania na energię elektryczną jest ilością szacunkową 
w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania 
energii elektrycznej w czasie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub 
zwiększenia ilości zamawianej energii elektrycznej, co nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń 
ze strony Wykonawcy. 4. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych 
przepisami prawa, w tym Prawie energetycznym. 5. Zamawiający posiada dostosowany układ pomiarowo-
rozliczeniowy do poboru energii elektrycznej na zasadach TPA. 6. Zamawiający jest przyłączony do sieci 
dystrybutora Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, na podstawie umowy na 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Umowa obowiązuje na czas nieoznaczony. 7. Zamawiający 
zawarł umowę na dostawę energii elektrycznej do obiektu Szpitala, która wygasa z dniem 31.12.2022r. i nie 
wymaga wypowiedzenia. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest firma Kogeneracja Zachód S.A. 
z siedzibą w Poznaniu. 8. Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej. 9. Zamawiający informuje, że 
ewentualna procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej będzie przeprowadzana po raz trzynasty. 10. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym stosownego pełnomocnictwa do 
zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania 
czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego 
przez Wykonawcę, oraz udzieli wszystkich niezbędnych informacji z tym związanych, w tym: - nazwa i adres 
firmy; - opis punktu poboru; - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); - grupa 
taryfowa (obecna i nowa); - moc umowna; - planowane roczne zużycie energii; - numer licznika; - Operator 
Systemu Dystrybucyjnego; - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy - numer aktualnie obowiązującej umowy 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy - numer ewidencyjny PPE. 11. Termin 
rozliczenia za zużycie energii elektrycznej powinien być zgodny z terminem rozliczenia za usługę dystrybucji 
energii elektrycznej. 12. Okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE wynosi 1 miesiąc, od 1-go do ostatniego 
dnia miesiąca. 13. Zamawiający oczekuje, że OSD będzie pozyskiwał i przekazywał (tak jak dotychczas) do 
sprzedawcy energii elektrycznej dane pomiarowo-rozliczeniowe dla punktów poboru.

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Lipno Sp. z o.o.

II.2.4) Opis zamówienia:
Planowaną wysokość 12 miesięcznego zużycia energii elektrycznej dla punktów poboru szacuje się łącznie w 
wysokości 1200 MWh.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 179-503580

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Informacja o środkach ochrony prawnej zawarte są 
w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2022
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