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

1 / 5

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:  STAROSTWO POWIATOWE W
POZNANIU

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: UL. JACKOWSKIEGO 18

Miejscowość:  POZNAŃ Kod pocztowy:  60-509 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 618410686

Osoba do kontaktów:  JOANNA RZĄDKOWSKA-JURGA

E-mail:  zp@powiat.poznan.pl Faks:  +48 618418823

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.bip.powiat.poznan.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 na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego oraz Szpitala w Puszczykowie

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

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego oraz
Szpitala w Puszczykowie.
1) postępowanie prowadzone jest wspólnie przez Powiat Poznański oraz Szpital w Puszczykowie im.
Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., na podstawie porozumienia zawartego w trybie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.),
2) realizacja przedmiotu zamówienia winna odbywać się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997
r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), Kodeksie cywilnym oraz wydanych na ich podstawie
aktach wykonawczych, w tym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną,
3) Wykonawca winien określić wartość przedmiotu zamówienia, uwzględniając w cenie taryf koszty obliczone
zgodnie z w/w aktami prawnymi oraz koszty obsługi,
4) energia elektryczna winna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne
oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami,
5) umowa na dostawę energii elektrycznej określa płatnika i adresata faktury VAT za dostawę energii
elektrycznej dla poszczególnych punktów odbioru – zgodnie z załączonymi Opisami przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1do SIWZ.
6) Zamawiający wymaga, by:
a) Wykonawca realizował dostawy energii elektrycznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), Kodeksie cywilnym oraz wydanych na ich
podstawie aktach wykonawczych,
b) Wykonawca posiadał ważną umowę uczestnika centralnego mechanizmu bilansowania handlowego
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne oraz posiadał umowę w tym zakresie z Operatorem Systemu
Dystrybucji (OSD),
c) energia elektryczna, spełniała standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

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)
ZP.272.00013.2016, ZP.ZD-00141/16

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_habrylo
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-047474   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 074-129027  z dnia:  15/04/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
14/04/2016  (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:
II 1.5), pkt 6. Zamawiający wymaga,
by:

Zamiast:

a) Wykonawca realizował dostawy
energii elektrycznej na zasadach
określonych w ustawie z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059
ze zm.), Kodeksie cywilnym oraz
wydanych na ich podstawie aktach
wykonawczych,
b) Wykonawca posiadał ważną
umowę uczestnika centralnego
mechanizmu bilansowania
handlowego w rozumieniu ustawy
Prawo energetyczne oraz posiadał
umowę w tym zakresie z Operatorem
Systemu Dystrybucji (OSD),
c) energia elektryczna, spełniała
standardy techniczne zgodnie
z zapisami ustawy Prawo
energetyczne oraz rozporządzeniami
wykonawczymi do tej ustawy i
Polskimi Normami.

Powinno być:

a) Wykonawca realizował dostawy
energii elektrycznej na zasadach
określonych w ustawie z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059
ze zm.), Kodeksie cywilnym oraz
wydanych na ich podstawie aktach
wykonawczych,
b) energia elektryczna, spełniała
standardy techniczne zgodnie
z zapisami ustawy Prawo
energetyczne oraz rozporządzeniami
wykonawczymi do tej ustawy i
Polskimi Normami.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III 2.1), ust. 5. Potwierdzenie, że
oferowane dostawy odpowiadają

Zamiast:
W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca winien

Powinno być:
Zamawiający odstępuje od wymogu
potwierdzenia, przez Wykonawcę
że oferowane dostawy odpowiadają
określonym przez Zamawiającego
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wymaganiom określonym przez
Zamawiającego

do oferty załączyć oświadczenie
o posiadaniu ważnej umowy
uczestnika centralnego mechanizmu
bilansowania handlowego
w rozumieniu ustawy Prawo
energetyczne oraz o posiadaniu
umowy w tym zakresie z Operatorem
Systemu Dystrybucji (OSD).

wymaganiom, w związku z
powyższym odstępuje też od
żądania przedłożenia dokumentu na
potwierdzenie spelnienia niniejszego
wymogu.

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

Zamiast:
25/05/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/06/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
25/05/2016   Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/06/2016   Godzina: 11:15
(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:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-060942
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