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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 ORZESZE Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Ul.Św. Wawrzyńca 21

Miejscowość:  ORZESZE Kod pocztowy:  43-180 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 323248819

Osoba do kontaktów:  Alina Mika

E-mail:  rzp@orzesze.pl Faks:  +48 323248826

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.orzesze.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:
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orzesze oraz zakup energii elektrycznej
do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym na zasilanie urządzeń będących w dyspozycji Urzędu
Miejskiego Orzesze oraz jednostek jemu podległych na lata 2015-2016

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

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orzesze oraz zakup energii elektrycznej
do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym na zasilanie urządzeń będących w dyspozycji Urzędu
Miejskiego Orzesze oraz jednostek jemu podległych tj. do:
1.
1. Urząd Miejski ul.Św.Wawrzyńca 21
2. Urząd Miejski ul.Św.Wawrzyńca 23 /siedziba ROŚRLiSG i RFdsB/
3. Straż Miejska ul.Powstańców 5
4. fontanna rejon ul.Rybnickiej
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Rynek 2a
6. Miejska Biblioteka Publiczna ul.św.Wawrzyńca 23, Miła 1a, i Długosza 48
7. Miejski Ośrodek Kultury ul.Rynek 1, ul.Majakowskiego 8
8. Miejski Zespół Oświaty ul.Powstańców 5
9. Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Bukowina 19-21
10. Szkoła Podstawowa nr 4, ul.Stuska 10
11. Szkoła Podstawowa nr 5, ul.Żorska 101
12. Szkoła Podstawowa nr 6, ul.1000-lecia 3
13. Szkoła Podstawowa nr 8, ul.Chrobrego 64
14. Szkoła Podstawowa nr 9, ul.Kobiórska 1
15. Szkoła Podstawowa nr 10, ul.Norwida 2
16. Zespół Szkół im.Poległych na Pasternioku, ul.KMiarki 10
17. Gimnazjum nr 2, ul.Szkolna 44
18. Gimnazjum nr 3, ul.Uczniowska 1
19. Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1, ul.K.Miarki 4a
20. Przedszkole nr 2, ul.Miła 1a
21. Przedszkole nr 3, ul.Szkolna 55
22. Przedszkole nr 6, ul.Mikołowska 128
23. Przedszkole nr 7, ul.Mleczna 2
24. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (mieszkania komunalne, 2 oczyszczalnie, przepompownia)
25. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” ul.Św.Wawrzyńca 23
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku  Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z
póżn. zm. )
2. Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie rocznym z podziałem na taryfy:
1. C11 - 1.391.488 kWh
2. C12a - 261.004 kWh w tym szczyt-45.314 kWh, pozaszczyt-215.690 kWh
3. C12b - 2.199.283,08 kWh w tym dzień-820.932,64 kWh noc-1.378.350,44 kWh
4. G11 - 52.382 kWh
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz punktów poboru.
Zastrzega się, iż liczba jednostek Gminy, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy
może ulec zmianie.
Po przeprowadzonym postępowaniu Wykonawca (dostawca energii) zawrze z Zamawiającym jedną umowę
ogólną na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Orzesze i jednostek organizacyjnych na warunkach
zaoferowanych w niniejszym przetargu.
Następnie Wykonawca zawrze indywidualne umowy na dostawę energii elektrycznej na warunkach
zaoferowanych w niniejszym przetargu na podstawie umowy ogólnej z Gminą oraz ze wszystkimi jednostkami
organizacyjnymi Gminy Orzesze o których mowa powyżej według jednolitego wzoru umowy ustalonego z
wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe
jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania i zawartej umowy
głównej.
4. Podwykonawcy:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny,
osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe podwykonawcy w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do
podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje.

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)
RZP.271.14.2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_amikka
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-108933   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 158-284036  z dnia:  20/08/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
18/08/2014  (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.1.5) oraz II.2.1)

Zamiast:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
zakup energii elektrycznej do
oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Orzesze oraz zakup
energii elektrycznej do urządzeń
niezwiązanych z oświetleniem
ulicznym na zasilanie urządzeń
będących w dyspozycji Urzędu
Miejskiego Orzesze oraz jednostek
jemu podległych tj. do:
1.
1. Urząd Miejski ul. św. Wawrzyńca
21;
2. Urząd Miejski ul. św. Wawrzyńca
23 /siedziba ROŚRLiSG i RFdsB/;
3. Straż Miejska ul. Powstańców 5;
4. fontanna rejon ul. Rybnickiej;
5. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej ul. Rynek 2a;
6. Miejska Biblioteka Publiczna
ul. św. Wawrzyńca 23, Miła 1a i
Długosza 48;

Powinno być:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
zakup energii elektrycznej do
oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Orzesze oraz zakup
energii elektrycznej do urządzeń
niezwiązanych z oświetleniem
ulicznym na zasilanie urządzeń
będących w dyspozycji Urzędu
Miejskiego Orzesze oraz jednostek
jemu podległych tj. do:
1.
1. Urząd Miejski ul. św. Wawrzyńca
21;
2. Urząd Miejski ul. św. Wawrzyńca
23 /siedziba ROŚRLiSG i RFdsB/;
3. Straż Miejska ul. Powstańców 5;
4. fontanna rejon ul. Rybnickiej;
5. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej ul. Rynek 2a;
6. Miejska Biblioteka Publiczna
ul. św. Wawrzyńca 23, Miła 1a i
Długosza 48;
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7. Miejski Ośrodek Kultury ul. Rynek
1, ul. Majakowskiego 8;
8. Miejski Zespół Oświaty ul.
Powstańców 5;
9. Szkoła Podstawowa nr 2, ul.
Bukowina 19-21;
10. Szkoła Podstawowa nr 4, ul.
Stuska 10;
11. Szkoła Podstawowa nr 5, ul.
Żorska 101;
12. Szkoła Podstawowa nr 6,
ul.1000-lecia 3;
13. Szkoła Podstawowa nr 8, ul.
Chrobrego 64;
14. Szkoła Podstawowa nr 9, ul.
Kobiórska 1;
15. Szkoła Podstawowa nr 10, ul.
Norwida 2;
16. Zespół Szkół im.Poległych na
Pasternioku, ul. K. Miarki 10;
17. Gimnazjum nr 2, ul. Szkolna 44;
18. Gimnazjum nr 3, ul. Uczniowska
1;
19. Przedszkole z Oddziałem
Integracyjnym nr 1, ul. K. Miarki 4a;
20. Przedszkole nr 2, ul. Miła 1a;
21. Przedszkole nr 3, ul. Szkolna 55;
22. Przedszkole nr 6, ul. Mikołowska
128;
23. Przedszkole nr 7, ul. Mleczna 2;
24. Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
(mieszkania komunalne, 2
oczyszczalnie,przepompownia);
25. Placówka Wsparcia Dziennego
„Przystań” ul. Św.Wawrzyńca
23 w rozumieniu ustawy z dnia
10 kwietnia1997 roku Prawo
energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z
2012r. poz. 1059 z póżn. zm.).
2. Przewidywane zużycie energii
elektrycznej w okresie rocznym z
podziałem na taryfy:
1. C11 - 1.391.488 kWh;
2. C12a - 261.004 kWh w
tym szczyt-45.314 kWh, poza
szczyt-215.690 kWh;
3. C12b - 2.199.283,08 kWh
w tym dzień-820.932,64 kWh
noc-1.378.350,44 kWh;
4. G11 - 52.382 kWh.

7. Miejski Ośrodek Kultury ul. Rynek
1, ul. Majakowskiego 8;
8. Miejski Zespół Oświaty ul.
Powstańców 5;
9. Szkoła Podstawowa nr 2, ul.
Bukowina 19-21;
10. Szkoła Podstawowa nr 4, ul.
Stuska 10;
11. Szkoła Podstawowa nr 5, ul.
Żorska 101;
12. Szkoła Podstawowa nr 6,
ul.1000-lecia 3;
13. Szkoła Podstawowa nr 8, ul.
Chrobrego 64;
14. Szkoła Podstawowa nr 9, ul.
Kobiórska 1;
15. Szkoła Podstawowa nr 10, ul.
Norwida 2;
16. Zespół Szkół im.Poległych na
Pasternioku, ul. K. Miarki 10;
17. Gimnazjum nr 2, ul. Szkolna 44;
18. Gimnazjum nr 3, ul. Uczniowska
1;
19. Przedszkole z Oddziałem
Integracyjnym nr 1, ul. K. Miarki 4a;
20. Przedszkole nr 2, ul. Miła 1a;
21. Przedszkole nr 3, ul. Szkolna 55;
22. Przedszkole nr 6, ul. Mikołowska
128;
23. Przedszkole nr 7, ul. Mleczna 2;
24. Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
(mieszkania komunalne, 2
oczyszczalnie,przepompownia);
25. Placówka Wsparcia Dziennego
„Przystań” ul. Św.Wawrzyńca
23 w rozumieniu ustawy z dnia
10 kwietnia1997 roku Prawo
energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z
2012r. poz. 1059 z póżn. zm.).
2. Przewidywane zużycie energii
elektrycznej w okresie 2015-2016 z
podziałem na taryfy:
1. C11 - 1.391.488 kWh;
2. C12a - 261.004 kWh w
tym szczyt-45.314 kWh, poza
szczyt-215.690 kWh;
3. C12b - 2.199.283,08 kWh
w tym dzień-820.932,64 kWh
noc-1.378.350,44 kWh;
4. G11 - 52.382 kWh.
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3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 1
do SIWZ – wykaz punktów poboru.
Zastrzega się, iż liczba jednostek
Gminy, jak również ich forma
organizacyjna w okresie
obowiązywania umowymoże ulec
zmianie.
Po przeprowadzonym postępowaniu
Wykonawca (dostawca energii)
zawrze z Zamawiającym jedną
umowęogólną na dostawę energii
elektrycznej dla Gminy Orzesze
i jednostek organizacyjnych na
warunkachzaoferowanych w
niniejszym przetargu.
Następnie Wykonawca zawrze
indywidualne umowy na
dostawę energii elektrycznej
na warunkachzaoferowanych
w niniejszym przetargu na
podstawie umowy ogólnej z
Gminą oraz ze wszystkimi
jednostkamiorganizacyjnymi
Gminy Orzesze o których mowa
powyżej według jednolitego wzoru
umowy ustalonego zwybranym
Wykonawcą, z uwzględnieniem
zmian wynikających ze specyfiki
jednostki.
W przypadku zwiększenia liczby
jednostek organizacyjnych, bądź
zmiany ich formy organizacyjnej,
nowejednostki zawrą umowy
na warunkach wynikających z
przeprowadzonego postępowania i
zawartej umowygłównej.
4. Podwykonawcy:
Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania
przez wykonawcę kluczowych
częścizamówienia.
Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie
powierzypodwykonawcom. W
przypadku gdy Wykonawca powołuje
się na wiedzę i doświadczenie,
potencjał techniczny,osoby zdolne do
wykonania zamówienia lub zdolności
finansowe podwykonawcy w celu
wykazania spełnieniawarunków
udziału w postępowaniu, o

3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 1
do SIWZ – wykaz punktów poboru.
Zastrzega się, iż forma
organizacyjna jednostek Gminy,w
okresie obowiązywania umowy może
ulec zmianie.
Po przeprowadzonym postępowaniu
Wykonawca (dostawca energii)
zawrze z Zamawiającym jedną
umowę ogólną na dostawę energii
elektrycznej dla Gminy Orzesze
i jednostek organizacyjnych na
warunkach zaoferowanych w
niniejszym przetargu.
Następnie Wykonawca zawrze
indywidualne umowy na dostawę
energii elektrycznej na warunkach
zaoferowanych w niniejszym
przetargu na podstawie umowy
ogólnej z Gminą oraz ze wszystkimi
jednostkami organizacyjnymi
Gminy Orzesze o których mowa
powyżej według jednolitego wzoru
umowy ustalonego z wybranym
Wykonawcą, z uwzględnieniem
zmian wynikających ze specyfiki
jednostki.
Zamawiający przewiduje możliwość
zwiększenia lub zmniejszenia
ilości punktów poboru energii
elektrycznej, jak również w zakresie
zużycia energii elektrycznej do 20 %
wskazanych ilości.
4. Podwykonawcy:
Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania
przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom. W
przypadku gdy Wykonawca powołuje
się na wiedzę i doświadczenie,
potencjał techniczny,osoby zdolne
do wykonania zamówienia lub
zdolności finansowe podwykonawcy
w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art.22 ust.1
Ustawy Wykonawca zobowiązany
jest do podania nazw (firm)
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których mowa w art.22 ust.1
Ustawy Wykonawca zobowiązany
jest dopodania nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby
się powołuje.

podwykonawców, na których zasoby
się powołuje.

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:
Zmianie ulega Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami wynikająca z wyjaśnień i
zmian w związku ze złożonymi zapytaniami do SIWZ . Treść zapytań do SIWZ oraz odpowiedzi na złożone do
SIWZ zapytanie dostępne na stronie http://bip.orzesze.pl/.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-117786


	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



