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Ogłoszenie nr 510088073-N-2020 z dnia 21-05-2020 r.

PREDA sp. z o.o. sp. k.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej 

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 527570-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak 
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania: 

PREDA Jacek Walski z siedzibą przy ul. Korczaka 4/8, 46-040 Ozimek, NIP 7560010003
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
tak 
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny
00030668000000, ul. Kościuszki 1 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 15
841 67 03, , e-mail info@szpital-nisko.pl, przetargi@szpital-nisko.pl, faks 15 841 67 04.

I. 1) NAZWA I ADRES:
PREDA sp. z o.o. sp. k., Krajowy numer identyfikacyjny 36157177200000, ul.
Technologiczna  2, 45-839  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. +48775449920, e-mail
jacek.walski@preda.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): preda.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/preda 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego
z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę): 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kościuszki 1 ,
37-400 Nisko jest Zamawiającym, który na podstawie art. 15, ust. 2 ustawy Pzp powierzył
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pomocnicze działania zakupowe Panu Jackowi Walskiemu – Właścicielowi firmy PREDA
Jacek Walski, na podstawie art. 15, ust. 3 ustawy Pzp zobowiązał Pana Jacka Walskiego –
Właściciela firmy PREDA Jacek Walski do: a) zapewnienia infrastruktury technicznej
umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówienia, b) doradztwa dotyczącego
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia; c) przygotowanie postępowania o
udzielenie zamówienia i przeprowadzanie go, w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 3.
Zamawiający korzystając z przysługującego mu uprawnienia zapisanego w art. 19 ust. 2
ustawy Pzp nie powołuje komisji przetargowej, a jej zadania określone w art. 20 ustawy Pzp
deleguje na rzecz Pana Jacka Walskiego– Właściciela firmy PREDA Jacek Walski. Na mocy
udzielonego pełnomocnictwa PREDA Jacek Walski z siedzibą przy ul. Korczaka 4/8 46-40
Ozimek posiadająca NIP 7560010003, reprezentowanym przez Jacka Walskiego – Właściciela
uprawniona jest do: 1. reprezentowania Mocodawcy przed dotychczasowym oraz wyłonionym
w postępowaniu o zamówienie publiczne Wykonawcą w sprawach związanych z zawarciem
umowy, w szczególności: uzyskania, ustalenia treści i przedłożenia Mocodawcy do podpisania
niezbędnych dokumentów, 2. prowadzenia korespondencji w zakresie wynikającym z
niniejszego pełnomocnictwa, 3. dokonywania czynności, jakie pełnomocnik uzna za
uzasadnione w celu skutecznego dokonania powyższych czynności. PREDA sp. z o.o. sp. k.
udzieliła na mocy porozumienia o współpracy z PREDA Jacek Walski udzieliła miejsca w
biuletynie zamówień publicznych występując jako Zamawiający działający na rzecz
niniejszego postępowania.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
Z.II.260.14.Zp.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy
sprzedaży z Wykonawcą. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię
elektryczną - 4. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy - 714 MWh. Umowy
nie wymagają wypowiedzenia. Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i
stanowi do niej załącznik nr 2. Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w
ramach tego postępowania - 1. W związku z charakterem zamówienia nie można określić
dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu
Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający
przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj.
zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym
samym opisane prognozowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego
zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej wysokości. Sprzedaż energii
elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do
Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja SA. Umowy dystrybucyjne zawarte z
PGE Dystrybucja SA ważne w okresie nieoznaczonym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5



21.05.2020

3/4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/05/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 250790.36 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  6

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: ORANGE Energia sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160 
Kod pocztowy: 02-326 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 249414.48 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 249414.48 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 281864.71 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


