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OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE
Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa:

Gmina Mikołów

Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany)

_____

Adres pocztowy:

Rynek 16

Miejscowość:

Mikołów

Państwo:

PL

Punkt kontaktowy:

_____

Osoba do kontaktów:

Aleksander Mezglewski, Danuta Staniszewska

E-mail:

seo.3@mikolow.eu

Kod pocztowy: 43-190
Tel.: +48 323248500
Faks: +48 323248400

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.mikolow.eu
Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Mikołów
II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Mikołów.
Lista podmiotów została zamieszczona w Załączniku nr 13 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Część A - Urząd Miasta
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mikołów.
Sumaryczna moc zamówiona 895 kW, ilość punktów poboru mocy 136 szt. (w tym 6 szt. punktów rozliczanych
ryczałtowo).
Całkowite zużycie energii – 3 175 653 kWh na podstawie ubiegłego roku, w tym: taryfa C11 całodobowa – 227
653 kWh, C12b dzienna – 1 013 322 kWh, nocna - 1 921 848 kWh oraz ryczałt R – 12 830 kWh – załącznik nr 1.
Część B - Urząd Miasta
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Urzędu Miasta Rynek 16, siedziby Straży Miejskiej, ul.
K. Miarki 16 i monitoringu w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 55,2 kW, ilość punktów poboru mocy 5 szt.
Całkowite zużycie energii C11– 110 000 kWh na podstawie ubiegłego roku – załącznik nr 2.
Część C - Urząd Miasta
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania fontanny na rynku i szalet w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 61,1 kW, ilość punktów poboru mocy 2 szt.
Całkowite zużycie energii C11 – 65 095 kWh na podstawie ubiegłego roku – załącznik nr 3.
Część D - Miejska Biblioteka Publiczna
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania ul. Karola Miarki 5 w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 63 kW, ilość punktów poboru mocy 3 szt.
Całkowite zużycie energii – 78 369 kWh na podstawie ubiegłego roku - taryfa C11-16 360 kWh, C21- 62 009 kWh
– załącznik nr 4.
Część E – Miejski Dom Kultury
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania, Rynek 19 w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 133 kW, ilość punktów poboru mocy 5 szt.
Całkowite zużycie energii C11 – 38 982 kWh na podstawie ubiegłego roku – załącznik nr 5.
Część F - Dzienny Dom Pomocy
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania, ul. Konstytucji 3 Maja 12 w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 25 kW, ilość punktów poboru mocy 1 szt.
Całkowite zużycie energii G11k –16 196 kWh na podstawie ubiegłego roku - załącznik nr 6.
Część G - Żłobek Miejski
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania, ul. Konstytucji 3 Maja 18 w Mikołowie
Sumaryczna moc zamówiona 16,5 kW, ilość punktów poboru mocy 1 szt.
Całkowite zużycie energii C11 – 25 361 kWh na podstawie ubiegłego roku – załącznik nr 7.
Część H - Zakład Usług Komunalnych
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania, ul. Kolejowa 2 w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 84,7 kW, ilość punktów poboru mocy 4 szt.
Całkowite zużycie energii – 196 669 kWh na podstawie ubiegłego roku C11- 11 026 kWh, B22 – 143 315 kWh –
energia czynna, B22 - 42 328 kWArh, energia bierna – załącznik nr 8.
Część I - Zakład Gospodarki Lokalowej - ul. Kolejowa 2 w Mikołowie.
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania.
Sumaryczna moc zamówiona I, - 1 800 kW, ilość punktów poboru mocy - 162 szt.
Całkowite zużycie energii – 401 286 kWh na podstawie ubiegłego roku - taryfa G11k-327 586 kWh, C11-71200
kWh, C21- 2 500 kWh . załączniki nr 9 i 10
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Część J - Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania ul. K. Miarki 9, 43-190 Mikołów
Część K-1 Przedszkole nr 1 - ul. Żwirki i Wigury 29, 43-190 Mikołów
Część K-2 Przedszkole nr 2 - ul. Janasa 7, 43-190 Mikołów
Część K-3 Przedszkole nr 3 - ul. Konstytucji 3 Maja 38, 43-190 Mikołów
Część K-4 Przedszkole nr 4 - ul. Katowicka 132, 43-190 Mikołów
Część K-5 Przedszkole nr 5 - ul. Ks. Górka 27, 43-190 Mikołów
Część K-6 Przedszkole nr 6 - ul. Gliwicka 367, 43-190 Mikołów
Część K-7 Przedszkole nr 7 - ul. Zamkowa 2, 43-190 Mikołów
Część K-8 Przedszkole nr 8 - ul. Waryńskiego 28A, 43-190 Mikołów
Część K-9 Przedszkole nr 9 - ul. K. Miarki 7, 43-190 Mikołów
Część K-10 Przedszkole nr 11 - ul. Kownackiej 1, 43-190 Mikołów
Część K-11 Przedszkole nr 12 - ul. Słowackiego 12, 43-190 Mikołów
Część K-12 Gimnazjum nr 1 - ul. Konstytucji 3 Maja 20, 43-190 Mikołów
Część K-13 Gimnazjum nr 2 - ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów
Część K-14 Zespół Szkół nr 2 - ul. Gliwicka 299, 43-190 Mikołów
Część K-15 Zespół Szkół nr 3 - ul. Szkolna 1, 43-190 Mikołów
Część K-16 Szkoła Podstawowa nr 3 - ul. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów
Część K-17 Szkoła Podstawowa nr 4 - ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów
Część K-18 Szkoła Podstawowa nr 5 - ul. Katowicka 24, 43-190 Mikołów
Część K-19 Szkoła Podstawowa nr 7 - ul. Zamkowa 1, 43-190 Mikołów
Część K-20 Szkoła Podstawowa nr 8 - ul. Wolności 27, 43-190 Mikołów
Część K-21 Zespół Szkolno – Przedszkolny - ul. Skalna 10, 43-190 Mikołów
Sumaryczna moc zamówiona J, K-1 do K-21 - 937,5 kW, ilość punktów poboru mocy 25 szt.
Całkowite zużycie energii - 826 074 kWh na podstawie ubiegłego roku - taryfa C11 - 627 588 kWh, C12a - 52 886
kWh, C21-145 600 kWh – załącznik nr 11.
Część L - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 728 kW, ilość punktów poboru mocy 13 szt.
Całkowite zużycie energii – 770 215 kWh na podstawie ubiegłego roku - taryfa C21 – 650 215 kWh, C11-80 000
kWh, C12b dzienna – 20 000 kWh, C12b nocna – 20 000 kWh – załącznik nr 12.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Słownik główny
Główny przedmiot

65500000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
(podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
PN-34/2011
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:
SIMAP
OJS eSender
Login:

ENOTICES_MIKOLOW

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-138214 (rok i numer dokumentu)
IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S
192-313049

z dnia
06/10/2011

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2011 (dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.
VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)
VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach
VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
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 (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

III.1.2)

19.1. Zobowiązania
poszczególnych podmiotów
(płatników) wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia
wynikające z umowy nie mają
charakteru solidarnego. Każdy
z płatników ponosi pełną i
samodzielną odpowiedzialność
za realizację warunków Umowy.
19.2. Zobowiązania Sprzedawcy
do sprzedaży, a Zamawiającego
do kupna energii elektrycznej dla
punktów poboru określonych w
załącznikach od nr 1 do nr 12.
19.3. Podstawą rozliczenia
będzie faktyczne zużycie energii
elektrycznej
w
oparciu
o
bezpośrednie odczyty
wskazań urządzeń pomiarowych

19.1. Zobowiązania
poszczególnych podmiotów
(płatników) wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia
wynikające z umowy nie mają
charakteru solidarnego. Każdy
z płatników ponosi pełną i
samodzielną odpowiedzialność
za realizację warunków Umowy.
19.2. Zobowiązania Sprzedawcy
do sprzedaży, a Zamawiającego
do kupna energii elektrycznej dla
punktów poboru określonych w
załącznikach od nr 1 do nr 12.
19.3. Podstawą rozliczenia
będzie faktyczne zużycie energii
elektrycznej
w
oparciu
o
bezpośrednie odczyty
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Zamiast:

Powinno być:

(liczników) w kWh, pomnożonych
przez cenę ofertową brutto 1kWh
w złotych PLN, wskazaną
w formularzu ofertowym,
stanowiącym integralną część
umowy.
19.4. Rozliczenie za
energię elektryczną dokonywane
będzie na podstawie faktur
zbiorczych, wystawianych przez
Sprzedawcę co 1 miesiąc i co
2 miesiące zgodnie z okresami
rozliczeniowymi
stosowanymi
przez
OSD
(osobno
dla
każdej części) w/g zestawień
zbiorczych punktów poboru
energii elektrycznej,
stanowiących załączniki do
umów nr 1 do 12.
19.5. W przypadku przyłączenia
do sieci dodatkowych punktów
poboru energii elektrycznej lub
likwidacji istniejących punktów
w czasie trwania obowiązującej
umowy, strony zobowiązują się
do bieżącego wprowadzania
zmian w załącznikach, w formie
pisemnej, bez potrzeby
sporządzania aneksu do umowy.
Strony ustalają, że na
pisemny wniosek osoby/
osób uprawnionych przez
Zamawiającego nastąpi
zwiększenie lub zmniejszenie
ilości punktów poborów
wymienionych w załącznikach
nr 1 do nr 12. Łącznie z
wnioskiem zostanie przesłany do
Wykonawcy zmieniony załącznik
w 2 egzemplarzach, podpisany
jednostronnie.
Wykonawca
zwraca 1 egz. przedmiotowego
załącznika, po jego podpisaniu.
Zmiana poszczególnych
załączników, nie stanowi zmiany
pozostałych warunków umowy.
19.6. Umowa nie dotyczy spraw
związanych z dystrybucją energii
elektrycznej, przyłączeniem,
opomiarowaniem i jakością
energii, wchodzących w zakres
odrębnej umowy o świadczenie
usług dystrybucji zawartej przez
Zamawiającego z Operatorem
Sieci Dystrybucyjnej (OSD) Vattenfall Distribution Poland
S.A.

wskazań urządzeń pomiarowych
(liczników) w kWh, pomnożonych
przez cenę ofertową brutto 1
kWh w złotych PLN, wskazaną
w formularzu ofertowym,
stanowiącym integralną część
umowy.
19.4. Rozliczenie za
energię elektryczną dokonywane
będzie na podstawie faktur
zbiorczych, wystawianych przez
Sprzedawcę co 1 miesiąc i co
2 miesiące zgodnie z okresami
rozliczeniowymi
stosowanymi
przez OSD (osobno
dla każdej części) w/g
zestawień zbiorczych punktów
poboru energii elektrycznej,
stanowiących załączniki do
umów nr 1 do 12.
19.5. W przypadku przyłączenia
do sieci dodatkowych punktów
poboru energii elektrycznej lub
likwidacji istniejących punktów
w czasie trwania obowiązującej
umowy, strony zobowiązują się
do bieżącego wprowadzania
zmian w załącznikach, w formie
pisemnej, bez potrzeby
sporządzania aneksu do umowy.
Strony ustalają, że na
pisemny wniosek osoby/
osób uprawnionych przez
Zamawiającego nastąpi
zwiększenie lub zmniejszenie
ilości punktów poborów
wymienionych w załącznikach
nr 1 do nr 12. Łącznie z
wnioskiem zostanie przesłany do
Wykonawcy zmieniony załącznik
w 2 egzemplarzach, podpisany
jednostronnie.
Wykonawca
zwraca 1 egz. przedmiotowego
załącznika, po jego podpisaniu.
Zmiana
poszczególnych
załączników, nie stanowi zmiany
pozostałych warunków umowy.
19.6. Umowa nie dotyczy spraw
związanych z dystrybucją energii
elektrycznej, przyłączeniem,
opomiarowaniem i jakością
energii, wchodzących w zakres
odrębnej umowy o świadczenie
usług dystrybucji zawartej przez
zamawiającego z Operatorem
Sieci Dystrybucyjnej (OSD) Vattenfall Distribution Poland
S.A.
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Zamiast:

Powinno być:

19.7. Zobowiązanie
Zamawiającego, że umowa
o świadczenie usług
dystrybucyjnych jest ważna
przez cały okres obowiązywania
umowy sprzedaży, w przypadku
jej rozwiązania Zamawiający jest
zobowiązany poinformować o
tym Sprzedawcę pisemnie, do
7 dni od momentu złożenia
oświadczenia o wypowiedzeniu
umowy na świadczenie usług
dystrybucji, pod rygorem
nieważności niniejszej umowy.
19.8. Zamawiający zobowiązuje
się do zapłaty faktury w terminie
do 30 dni od daty jej otrzymania.
19.9. Zakup energii elektrycznej
będzie następował po cenie
przedstawionej w ofercie
wybranego wykonawcy,
cena ta będzie stała przez cały
okres obowiązywania umowy.
19.10. Zamawiający dopuszcza
możliwość wprowadzenia zmian
postanowień umowy w zakresie
ceny jednostkowej brutto za
1 kWh o ile zmianie ulegną
obowiązujące stawki VAT.
19.11. Rozliczenia za
dostarczoną energię elektryczną
dokonywane będą w oparciu o
wystawione przez
wykonawcę faktury VAT,
odpowiednio – zgodnie z
lokalizacją miejsc poboru i dla
właściwych jednostek
organizacyjnych, wskazanych w
siwz.
19.12. Wykonawca oświadcza,
że posiada wszelkie niezbędne
umowy, zezwolenia, dokumenty
wynikające z procedury
sprzedawcy i uzgodnienia
umożliwiające rozpoczęcie
dostaw energii elektrycznej
dla zamawiającego przynajmniej
od
01.01.2012
r.,
a
w
szczególności Generalną
Umowę Dystrybucyjną z OSD
Vattenfall Distribution.
19.13. Umowa zostaje zawarta
na czas określony, z
okresem obowiązywania od
dnia 01.01.2012 r. lecz nie
wcześniej niż po pozytywnie
przeprowadzonej procedurze
zmiany sprzedawcy, jeśli taka

19.7. Zobowiązanie
Zamawiającego, że umowa
o świadczenie usług
dystrybucyjnych jest ważna
przez cały okres obowiązywania
umowy sprzedaży, w przypadku
jej rozwiązania Zamawiający jest
zobowiązany poinformować o
tym Sprzedawcę pisemnie, do
7 dni od momentu złożenia
oświadczenia o wypowiedzeniu
umowy na świadczenie usług
dystrybucji, pod rygorem
nieważności niniejszej umowy.
19.8. Zamawiający zobowiązuje
się do zapłaty faktury w terminie
do 30 dni od daty jej otrzymania.
19.9. Zakup energii elektrycznej
będzie następował po cenie
przedstawionej w ofercie
wybranego wykonawcy,
cena ta będzie stała przez cały
okres obowiązywania umowy.
19.10. Zamawiający dopuszcza
możliwość wprowadzenia zmian
postanowień umowy w zakresie
ceny jednostkowej brutto za
1 kWh o ile zmianie ulegną
obowiązujące stawki VAT.
19.11. Rozliczenia za
dostarczoną energię elektryczną
dokonywane będą w oparciu o
wystawione przez
wykonawcę faktury VAT,
odpowiednio – zgodnie z
lokalizacją miejsc poboru i dla
właściwych jednostek
organizacyjnych, wskazanych w
siwz.
19.12. Wykonawca
oświadcza, że posiada wszelkie
niezbędne
umowy, zezwolenia, dokumenty
wynikające
z
procedury
sprzedawcy
i
uzgodnienia
umożliwiające
rozpoczęcie
dostaw energii elektrycznej dla
zamawiającego przynajmniej
od 01.01.2012 r., a
w szczególności Generalną
Umowę Dystrybucyjną z OSD
Vattenfall Distribution.
19.13. Umowa zostaje zawarta
na czas określony, z
okresem obowiązywania od
dnia 01.01.2012 r. lecz nie
wcześniej niż po pozytywnie
przeprowadzonej procedurze
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Zakup energii elektrycznej dla Gminy Mikołów
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

nastąpi.

zmiany sprzedawcy, jeśli taka
nastąpi.
19.14.
Strony
umowy
zastrzegają
możliwość
wypowiedzenia
umowy
za
miesięcznym
okresem
wypowiedzenia bez możliwości
dochodzenia
jakichkolwiek
roszczeń z tego tytułu.

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

Zamiast:

_____

_____

(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
(gg:mm)
_____

(dd/mm/rrrr)
_____

(gg:mm)
_____
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Państwo:
Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:
E-mail:

Faks:

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):
Adres profilu nabywcy (URL):
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym należy dodać tekst

Tekst do dodania

_____

_____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
02/12/2011 (dd/mm/rrrr)

