Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 302866-2015 z dnia 2015-11-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów
wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ. 2. Gmina Sadkowice - Zamawiający, działa w imieniu własnym...
Termin składania ofert: 2015-11-18
Numer ogłoszenia: 168121 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 302866 - 2015 data 10.11.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, fax.
46 8156191.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii
elektrycznej do obiektów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Gmina Sadkowice Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz niżej wymienionych jednostek: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach - Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zespole Szkół w Sadkowicach - Szkoła Podstawowa w Trębaczewie - Szkoła
Podstawowa w Kłopoczynie - Zespół Szkół w Lubani - Zespół Szkół w Sadkowicach OSP w Kaleniu - OSP w Sadkowicach - OSP w Nowym Kłopoczynie - OSP w
Lutoborach - OSP w Lubani - OSP w Żelaznej Gmina Sadkowice oraz wyżej
wymienione jednostki organizacyjne, będą zawierać odrębne umowy wynikające z
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarte zostaną
nowe umowy sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek
organizacyjnych. W przypadku jednostek, dla których zmiana sprzedawcy odbywa się
po raz pierwszy obowiązujące umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane i zawarte
nowe umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej do tychże obiektów.
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w
załączniku nr 1: Taryfa C11o - oświetlenie uliczne: w okresie od 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r. wynosi 227937 kWh. (strefa dzienna), taryfa C12A - pozostałe obiekty:
w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wynosi 17244 kWh (strefa dzienna),
taryfa C11-pozostałe obiekty w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wynosi
96363 kWh(strefa dzienna) taryfa C21-pozostałe obiekty w okresie od 01.01.2016r. do
31.12.2016 r. wynosi 19038 kWh(strefa dzienna), taryfa G11- pozostałe obiekty w
okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r wynosi 2694 kWh ( strefa dzienna) , taryfa
C12A- pozostałe obiekty w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.12016 r. wynosi 37791



kWh(noc). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1
do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. Określone przez
Zamawiającego prognozowane zużycie energii ma charakter orientacyjny i nie
stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.
Zamawiający zastrzega, że może zakupić większą lub mniejszą ilość energii od ilości
prognozowanej. 3. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się
po raz kolejny (Zamawiający w większości posiada rozdzielone umowy
kompleksowe). Obecnym sprzedawcą energii jest TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas
obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji
(umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek
organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach
związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww.
czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 2 do
umowy). Wspólny słownik zamówień CPV 09000000-3 - produkty naftowe, paliwo,
energia elektryczna i inne źródła energii 09300000-2 - energia elektryczna, cieplna,
słoneczna i jądrowa.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup
energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Gmina Sadkowice Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz niżej wymienionych jednostek: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach - Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zespole Szkół w Sadkowicach - Szkoła Podstawowa w Trębaczewie - Szkoła
Podstawowa w Kłopoczynie - Zespół Szkół w Lubani - Zespół Szkół w Sadkowicach OSP w Kaleniu - OSP w Sadkowicach - OSP w Nowym Kłopoczynie - OSP w
Lutoborach - OSP w Lubani - OSP w Żelaznej Gmina Sadkowice oraz wyżej
wymienione jednostki organizacyjne, będą zawierać odrębne umowy wynikające z
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarte zostaną
nowe umowy sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek
organizacyjnych. W przypadku jednostek, dla których zmiana sprzedawcy odbywa się
po raz pierwszy obowiązujące umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane i zawarte
nowe umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej do tychże obiektów.
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w
załączniku nr 1:Taryfa C11o - w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wynosi 220
728 kWh, taryfa C12A - w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wynosi 20 888
kWh (dzień), taryfa C11- w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wynosi 209 517
kWh, taryfa C21- w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. wynosi 19 038 kWh,
taryfa G11- w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r wynosi 2 694 kWh , taryfa
C12A- w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.12016 r. wynosi 37 791 kWh (noc).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ
stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. Określone przez Zamawiającego
prognozowane zużycie energii ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony
Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Zamawiający
zastrzega, że może zakupić większą lub mniejszą ilość energii od ilości
prognozowanej. 3. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się
po raz kolejny (Zamawiający w większości posiada rozdzielone umowy
kompleksowe). Obecnym sprzedawcą energii jest TAURON Sprzedaż Sp. z
o.o.Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas
obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji
(umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek

organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach
związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww.
czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr2 do umowy).










Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1).
W ogłoszeniu jest: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku 1. Do udziału w postępowaniu
dopuszczeni będą wyłącznie wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi
załącznikami wymienionymi w punkcie 6 SIWZ oraz spełniają wszystkie wymagane
przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki: a) zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1
ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
tj.: - aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki; - zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić
sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do
wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ; b) nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 2 pkt 2
ustawy pzp.
W ogłoszeniu powinno być: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za
spełniony gdy Wykonawca złoży aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 18.11.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w
Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, pok. nr 1 sekretariat.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 23.11.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w
Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, pok. nr 1 sekretariat.

