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Olsztyn: Świadczenie usługi kompleksowej dostawy energii elektrycznej OGŁOSZENIE O

ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Krajowy numer

identyfikacyjny 29573900000, ul. ul. Jagiellońska  78, 10357   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie,

państwo Polska, tel. 895 322 966, e-mail alis@pulmonologia.olsztyn.pl, faks 895 322 979.

Adres strony internetowej (url): www.pulmonologia.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:

Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP408/Preview/e5e430b5-479f-4c03-9819-7f...
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Świadczenie usługi kompleksowej

dostawy energii elektrycznej

Numer referencyjny  DOZ.383.11.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi kompleksowej dostawy

energii elektrycznej 920 MWh

II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT: 203780.00

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
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Przy kolejnej zmianie sprzedawcy na dostawy energii elektrycznej na rok 2017 dystrybutor

energii ENERGA-OPERATOR warunkowo pozytywnie zweryfikował zainstalowany w

rozdzielni szpitala posiadany od wielu lat układ pomiarowo-rozliczeniowy. Powołując się

na aktualnie obowiązującą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Energa –Operator jako

dystrybutor energii zwrócił się do naszego Szpitala o wykonanie niezbędnych prac bez

wykonania których następny wybór sprzedawcy będzie niemożliwy a każdy kolejny

wniosek zostanie zweryfikowany negatywnie.Biorąc pod uwagę konieczny czas na

opracowanie projektowe niezbędnych zmian układu pomiarowo rozliczeniowego oraz

zabezpieczenie środków finansowych i wykonanie realizacji prac wskazane jest zawarcie

umowy kompleksowej na dostawy energii elektrycznej na rok 2018 i 2019. Mając na

uwadze, że z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze jedynym podmiotem, z

którym możliwe jest zawarcie kopmleksowej umowy na zaopatrzenie SPZGiChP w energię

elektryczną jest ENERGA-OBRÓT S.A., celowe było przeprowadzenie negocjacji z tym

podmiotem i udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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