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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gmina Zakrzewo Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Leśna 1

Miejscowość:  Zakrzewo Kod pocztowy:  87-707 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Urząd Gminy w Zakrzewie, ul.
Leśna 1, 87-707 Zakrzewo

Tel.: +48 542720931

Osoba do kontaktów:  Jan Bąk

E-mail:  ugzakrzewoalex@pro.onet.pl Faks:  +48 542720346

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://bip.zakrzewo.com.pl/

Adres profilu nabywcy:  (URL) http://bip.zakrzewo.com.pl/

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu


PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

2 / 5

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 10.939,88
MWh w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., z tego:
1) do lokali i obiektów – 5.857,87 MWh;
2) dla potrzeb oświetlenia drogowego – 5.082,01 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii
elektrycznej na poziomie +/-10%.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach:
Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - wykaz punktów poboru stanowi
Załącznik nr 1a do SIWZ,
Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego - wykaz punktów
poboru stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
3. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1461 szt.
4. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09310000-5 Elektryczność.
5. Stosowane okresy rozliczeniowe:
C1x, G - 2 miesiące
C2x - 1 miesiąc
6. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającymi
(odbiorcami/płatnikami) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).
7. Operator systemu dystrybucyjnego – zgodnie z opisem w Załączniku nr 1a, 1b kolumna „Operator Systemu
Dystrybucyjnego”.
8. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym
i Zamawiających (odbiorców/płatników) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez
Zamawiającego (po wyborze najkorzystniejszej oferty, najpóźniej w dniu zawarcia umów sprzedaży) dane do
zmiany sprzedawcy wg Załącznika nr 8 do SIWZ.
9. W przypadku braku ważnych umów dystrybucyjnych na dzień zawarcia umowy sprzedaży (Istotne
postanowienia umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ), Wykonawca (w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo)
zobowiązany będzie do złożenia w imieniu Zamawiających (odbiorców/płatników) wniosków o zawarcie umów
dystrybucyjnych oraz złożenia wymaganego przez OSD oświadczenia lub zawarcia umowy.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu
technicznego.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09310000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
271.2.3.2016

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_nnenczar
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-088216   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 136-245801  z dnia:  16/07/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
11/07/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2) Warunki udziału III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców ,
w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub
handlowego.

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności
Warunkiem udziału w postępowaniu
jest posiadanie uprawnień
do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną.
Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca posiada
aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną
wydaną, przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, umowę
dystrybucyjną z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego (OSD),
na terenie którego zlokalizowane
są punkty poboru oraz posiada

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności
Warunkiem udziału w postępowaniu
jest posiadanie uprawnień
do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną.
Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca posiada
aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną wydaną,
przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
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umowy umożliwiającej pełnienie
przez Wykonawcę funkcji podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe dla sprzedawanej energii
elektrycznej.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-092486
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