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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254934-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Proszowice: Elektryczność
2022/S 093-254934

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 073-194480)

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6821436049
Adres pocztowy: ul. Kopernika 13
Miejscowość: Proszowice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-100
Państwo: Polska
E-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl 
Tel.:  +48 123865214
Faks:  +48 123865258
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spzoz.proszowice.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej do obiektów SP ZOZ w Proszowicach.
Numer referencyjny: 06/ZP/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest :
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Proszowicach.
Szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej (+/- 10 %) w okresie obowiązywania umowy – 12 miesięcy 
do obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach wynosi 1 034 000 kWh, w 
tym:
1. dla grupy taryfowej C 21
- energia rozliczana w strefie całodobowej - 1 000 000 kWh
2. dla grupy taryfowej C 11
- energia rozliczana w strefie całodobowej - 34 000 kWh
Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 436 kW.
Energia elektryczna jednofazowa lub trójfazowa.
Zamawiający posiada:
1 obiekt (Szpital) w grupie taryfowej C 21,
4 obiekty (Ośrodki Zdrowia) w grupie taryfowej C 11.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 073-194480

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/08/2022
Powinno być:
Data: 16/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :
1.1. nie podlegają wykluczeniu
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 ustawy z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z 
późn. zm.);
3) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.), tj.:
a) wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo 
wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
b) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub 
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej 
ustawy;
c) których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów,
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca musi posiadać :
- koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy,
- koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy w przypadku Wykonawców 
będących właścicielami sieci dystrybucji,
- podpisaną (aktualną w okresie wykonywania umowy dostawy i dystrybucji energii elektrycznej) umowę z 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej, na 
obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje 
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się miejsce dostarczania energii elektrycznej w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci 
dystrybucyjnej.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu w powyższym zakresie.
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