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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 Augustowski Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: 3 Maja 29

Miejscowość:  Augustów Kod pocztowy:  16-300 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Starostwo Powiatowe , ul. 3 Maja 29Tel.: +48 876439650

Osoba do kontaktów:  Mirosław Krakowski

E-mail: 
miroslaw.krakowski@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Faks:  +48 876439695

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

Adres profilu nabywcy:  (URL) http://www.augustowski.home.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Augustowskiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2015 do
31.12.2016

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

Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia oszacowana została powyżej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający, Powiat Augustowski w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i
na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu, instytucji kultury oraz w imieniu i na rzecz nw. Zamawiających
(występujących w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych, instytucji oraz
organizacji) na co posiada stosowne pełnomocnictwa (podstawa prawna art. 16 ustawy prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004 r. zwanej dalej ustawą Pzp, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):
1) Gmina Augustów, numer NIP 846-10-07-547, Urząd Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300
Augustów,
2) Gmina Bargłów Kościelny, numer NIP 846-15-97-922, Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47,
16-320 Bargłów Kościelny,
3) Gmina Nowinka, numer NIP 846-15-64-236, Urząd Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka,
4) Gmina Sztabin, numer NIP 846-15-97-891, Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin,
5) Gmina Lipsk, numer NIP 846-10-22-475, Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 3.932,28
MWh w okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2016r., z tego:
1) do lokali i obiektów – 2.742,14 MWh;
2) dla potrzeb oświetlenia drogowego – 1.190,14 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 – Załącznik nr
1a do SIWZ),
Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego (wykaz punktów poboru
– Załącznik nr 1b do SIWZ).
3. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 359 szt.
4. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09310000-5 Elektryczność.
5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającym
(odbiorcami/płatnikami) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).
6. Operator systemu dystrybucyjnego – zgodnie z opisem w Załączniku nr 1a i 1b kolumna „Operator Systemu
Dystrybucyjnego”.
7. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym
i Zamawiającego (odbiorców/płatników) umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
8. W przypadku braku ważnych umów dystrybucyjnych na dzień zgłoszenia, o którym mowa w pkt
7, Wykonawca (w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo) zobowiązany będzie do złożenia w imieniu
Zamawiającego (odbiorców/płatników) wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz złożenia wymaganego
przez OSD oświadczenia lub zawarcia umowy.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu
technicznego.
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12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust 1 pkt 7) ustawy) stanowiących
nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

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)
OP.272.9.2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_SPA
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-126378   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 187-329768  z dnia:  30/09/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
25/09/2014  (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:
Sekcja III: Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym. III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje pkt 4.

Zamiast:
4. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy przelać na rachunek bankowy
numer 52 1240 5211 1111 0010
2889 8225 Bank PEKAO SA
Podlaskie Centrum Korporacyjne
w Białymstoku odrębnie na każdą
część zamówienia z dopiskiem:
Wadium - Dostawa energii
elektrycznej Część I zamówienia lub
Część II zamówienia

Powinno być:
4. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy przelać na rachunek bankowy
numer 52 1240 5211 1111 0010
2989 8225 Bank PEKAO SA
Podlaskie Centrum Korporacyjne
w Białymstoku odrębnie na każdą
część zamówienia z dopiskiem:
Wadium - Dostawa energii
elektrycznej Część I zamówienia lub
Część II zamówienia

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:
31/10/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-144699
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