
1 

 

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI  
I ORTOPEDII 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
  

  
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi 

 
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii 
Numer ogłoszenia: 328450 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013 r. 

 
Znak postępowania: A.I. 271-39/13 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, woj. 
małopolskie, tel. 12 4252842, faks 12 4251228 , strona internetowa www.kcr.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z 
Ogólnymi warunkami umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (OWU). 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9. 
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
 
SEKCJA III: PROCEDURA 
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 
1. Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych. 
2. Uzasadnienie wyboru trybu 
Umowa dotycząca niniejszego zamówienia obejmuje wyłącznie dystrybucję energii elektrycznej. Sprzedaż 
energii elektrycznej jest nierozerwalnie związana z koniecznością jej dystrybucji do nabywcy i odbywa się za 
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Zamawiający umowę na 
sprzedaż (dostawę) energii elektrycznej podpisał z Wykonawcą TAURON Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 
31-358 Kraków. Na obszarze KCRiO dystrybutorem, do którego sieci przyłączone są punkty odbioru energii 
elektrycznej, pełniącym funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego jest firma TAURON Dystrybucja S.A. 
Dlatego też, Zamawiający zawiera umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z ww. operatorem. Należy 
zauważyć też, iż wysokość stawek za przesył energii jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie 
podlega negocjacjom. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na 
podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy Prawo zamówień publicznych. Potwierdzeniem tej tezy, 
jest opinia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawarta we wspólnym 
Komunikacie z dnia 24.04.2008 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w 
zakresie dostaw energii elektrycznej, w którym jest między innymi mowa o tym, iż Zamawiający stosując tryby 
podstawowe udzielania zamówień wybiera przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem energią elektryczną, a 
następnie udziela zamówienia z wolnej ręki na usługi dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej. 
Stwierdzono bowiem, że nowy podmiot świadczący nam usługi dostawy energii jest naturalnym dystrybutorem i 
do takiego działania Wykonawca był upoważniony. 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 
TAURON Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, kraj/woj. małopolskie. 
 
 
 
 
 

                       
 

 


