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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204731-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Przesył energii elektrycznej
2017/S 102-204731

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5/9
50-345 Wrocław
Polska
Tel.:  +48 713715810
E-mail: przetarg@rckik.wroclaw.pl 
Faks:  +48 713281713
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rckik.wroclaw.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na czas nieokreślony dla Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na czas nieokreślony dla Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
65310000

mailto:przetarg@rckik.wroclaw.pl
www.rckik.wroclaw.pl
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II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 588 575,60 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z
przyczyn: 
technicznych
Umowa może zostać zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp, z
uwagi na to, że Tauron Dystrybucja S.A. jest jedynym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) przy ul.
Czerwonego Krzyża 5/9 we Wrocławiu. Umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony na podstawie art.
143 ust. 1a Pzp, który wprost wskazuje umowę na dystrybucję energii. Z uwagi na charakter postępowania nie
jest konieczne powoływanie komisji przetargowej, ani tworzenie zaproszenia do negocjacji na podstawie art.
67 ust. 4 Pzp, co jest związane również z tym, że stawki opłat dystrybucyjnych oraz konkretne zapisy umów
dystrybucyjnych nie podlegają negocjacjom. Taryfa Tauron Dystrybucja S.A. jest zgodna z przepisami ustawy
Prawo energetyczne i została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, umowa stosowana
przez Tauron Dystrybucja S.A. jest jednolitym wzorcem umownym stosowanym wobec wszystkich odbiorców.
O wszczęciu postępowania i jego uzasadnieniu nie zawiadamia się Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na
podstawie art. 67 ust. 3 pkt 1 lit. e Pzp.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
6/P/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 017-028894 z dnia 25.1.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.4.2017

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28894-2017:TEXT:PL:HTML
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V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Tauron Dystrybucja S.A.
Jasnogórskiej 11
31-358 Kraków
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 588 575,60 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 588 575,60 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: 
liczbę miesięcy: 48

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
jw.

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
jw.

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.5.2017

www.uzp.gov.pl

