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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:  POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD
POWIATU

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Iłżecka 37

Miejscowość:  Ostrowiec Św. Kod pocztowy:  27-400 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Wydział Rozwoju Powiatu,
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., pokój 214, ul.
Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.

Tel.: +48 412476460

Osoba do kontaktów:  Robert Zajączkowski

E-mail:  rz@tos.pl Faks:  +48 412476965

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.tos.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa energii elektrycznej czynnej dla Powiatu Ostrowieckiego

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

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla obiektów
Zamawiającego, tj. Powiatu Ostrowieckiego oraz jednostek podległych powiatowi - na potrzeby eksploatacji
budynków, obiektów jednostek podległych, sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne. Powiat Ostrowiecki działa w imieniu własnym oraz
podległych jednostek wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ, na podstawie podpisanych Porozumień z dnia
28.02.2014r.
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 44 punktów odbioru energii, tj.:
a) 38 punktów poboru energii - dla zasilania budynków/obiektów;
b) 5 punktów poboru energii - dla zasilania sygnalizacji świetlnej;
c) 1 punktu poboru energii – dla zasilania przepompowni.
Szczegółowy wykaz punktów poborów energii wraz z nazwami jednostek stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.06.2014r. do 31.05.2016r. wynosi: 6 232
266 kWh.
Prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ, stanowi jedynie przybliżoną
wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o maksymalnie 15 % w
stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych Odbiorców końcowych. Faktyczne zużycie energii (mniejsze
lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 4 do SIWZ, przy czym zmniejszenie
lub zwiększenie nie może przekroczyć 15% w stosunku do prognozy) uzależnione będzie wyłącznie od
rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia,
Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii.
Zamawiający zastrzega sobie, że możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów (punktów poboru
energii) wymienionych w załączniku nr 4 do SIWZ. Zmiana nie może przekroczyć 20% punktów poboru
wskazanych w załączniku nr 4.
Sprzedawca, dostarczający energię elektryczną czynną do PPE odbiorców końcowych, dostosuje na koszt
własny układ pomiarowy u Odbiorcy końcowego grupy taryfowej Biznes Plus B-21, wymienionego w załączniku
Nr 4 do SIWZ. Obecnie zainstalowany układ pomiarowy energii elektrycznej w jednostce wymienionej w
załączniku Nr 4 do SIWZ, będący własnością dotychczasowego dostawcy, spełnia warunki grupy taryfowej
Biznes Plus B-21, dla której obecnie dostarczana jest energia przez Operatora Systemu Dystrybucji: PGE
Dystrybucja S.A.
Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych, żadnych roszczeń finansowych
(np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi
zakupią od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość, wskazaną w
Załączniku Nr 4 do SIWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE dla
poszczególnych odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów
technicznych PPE oraz faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE.
Zamawiającemu zależy na uzyskaniu jednej, stałej ceny za kilowatogodzinę, właściwej dla poszczególnych
grup taryfowych, dlatego w zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej, uwzględnione muszą być
wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności
wynikające z dokonywania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych.
W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, na pisemny wniosek Zamawiającego,
przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18
sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. z 2011r. Nr 189, poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym
te stawki. Poszczególni Odbiorcy końcowi uprawnieni są do zmiany postanowień zawartej umowy (w tym
Załącznika nr 4 do SIWZ) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w
przypadku zmiany grupy taryfowej, zmiany mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE. W takiej
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sytuacji strony umowy podpiszą aneks do umowy, zaś rozliczenia dokonywane będą w oparciu o wskazane w
ofercie Wykonawcy ceny jednostkowe, właściwe dla zmienionej grupy taryfowej. Dla nowych punktów/obiektów,
które będą przyłączane podczas trwania umowy, obowiązywać będą stawki zgodnie z grupą taryfową
i ceną zaoferowaną w zamówieniu publicznym.
Sprzedaż energii elektrycznej czynnej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej
do Operatora Systemu Dystrybucji na terenie, którego znajduje się miejsce dostarczanie energii elektrycznej,
z którym Odbiorca końcowy ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji lub w przypadku Odbiorcy
końcowego grupy taryfowej Biznes Plus B-21, wymienionego w Załączniku Nr 4 do SIWZ - podpisze umowę o
świadczenie usług dystrybucji najpóźniej
w przeddzień rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej czynnej dla niniejszego Odbiorcy.
Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej na warunkach wynikających z oferty dla poszczególnych odbiorców
końcowych nastąpi z dniem 01.06.2014r. z uwzględnieniem terminów wygaśnięcia obowiązujących umów
sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych Odbiorców końcowych, z zastrzeżeniem Odbiorcy
końcowego grupy taryfowej Biznes Plus B-21, wymienionego w Załączniku Nr 4 do SIWZ, który posiada
kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej podpisaną na czas nieokreślony z jednomiesięcznym
okresem wypowiedzenia

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09310000  
Dodatkowe przedmioty 09300000  
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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)
RI.272.8.2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_powiattos
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-044305   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 068-116346  z dnia:  05/04/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
02/04/2014  (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:
II.1.6)

Zamiast:

II.1.6) W wersie drugim tabeli
Wspólny Słownik zamówień CPV:
Dodatkowe przedmioty: 09300000

Powinno być:

II.1.6) Dodatkowe przedmioty:
09300000
45310000-3

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Punkt II.1.5: W piątym i szóstym
wersie od końca: Rozpoczęcie
sprzedaży energii elektrycznej na
warunkach wynikających z oferty
dla poszczególnych odbiorców
końcowych nastąpi z dniem
01.06.2014r.

Zamiast:
01/06/2014
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
01/08/2014
(dd/mm/rrrr)

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:
W pinkcie II.3 pierwotnego ogłoszenia: czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
jest: Rozpoczęcie: 01/06/2014, a po zamianie ma być: 01/08/2014
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/04/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-052492


	PL: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
	Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
	I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	I.2) Rodzaj zamawiającego

	Sekcja II: Przedmiot zamówienia
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
	II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu
	II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Sekcja IV: Procedura
	IV.1) Rodzaj procedury
	IV.2) Informacje administracyjne
	IV.2.1) Numer referencyjny
	IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną
	IV.2.2) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja
	IV.2.2) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia


	Sekcja VI: Informacje uzupełniające
	VI.1) Ogłoszenie dotyczy
	VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia
	VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania 
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
	VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

	VI.4) Inne dodatkowe informacje
	VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia



