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Polska-Świętochłowice: Elektryczność
2014/S 180-317039

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice,
ul. Katowicka 54, Osoba do kontaktów: Alicja Żebro, Świętochłowice41-600,

POLSKA. Tel.:  +48 323491850. Faks:  +48 323491851. E-mail: zp@swietochlowice.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.7.2014, 2014/S 145-260518)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:09310000
Elektryczność
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających o
łącznym wolumenie 385 588 MWh (+/- 10%) , liczbie punktów poboru 11 188 w okresie dostaw tj. nie wcześniej niż
od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii
elektrycznej, szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SIWZ rozpoczęcie dostaw nastąpi w terminach
tamże wskazanych, jednak nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów
dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Dostawa energii elektrycznej
odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do 3 grup według poniższej klasyfikacji:
1. Energia elektryczna – taryfy Bxx 125 247 MWh
2. Energia elektryczna – oświetlenie uliczne 118 682 MWh
3. Energia elektryczna – pozostałe 141 659 MWh.
2. Wskazane w pkt 1 tolerancje dotyczące wolumenu będącego przedmiotem zamówienia należy rozumieć jako prawo
opcji ustalone przez Zamawiającego w rozumieniu zapisów art. 34 ust 5 ustawy Pzp.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych wspólnych
Zamawiających, również na podstawie umów zawieranych odrębnie przez samorządowe jednostki organizacyjne,
szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do SIWZ - liczba umów 1367.
5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z lokalnymi Operatorami Systemu
Dystrybucyjnego.
6.Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne,
aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
17.9.2014 (10:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
17.9.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
17.9.2014 (10:15)
Powinno być:
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających o
łącznym wolumenie 385 518 MWh (+/- 10%) , liczbie punktów poboru 11 188 w okresie dostaw tj. nie wcześniej niż
od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii
elektrycznej, szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SIWZ rozpoczęcie dostaw nastąpi w terminach
tamże wskazanych, jednak nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów
dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Dostawa energii elektrycznej
odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do 3 grup według poniższej klasyfikacji:
1. Energia elektryczna – taryfy Bxx 125 593 MWh
2. Energia elektryczna – oświetlenie uliczne 119 242 MWh
3. Energia elektryczna – pozostałe 140 683 MWh.
2. Wskazane w pkt 1 tolerancje dotyczące wolumenu będącego przedmiotem zamówienia należy rozumieć jako prawo
opcji ustalone przez Zamawiającego w rozumieniu zapisów art. 34 ust 5 ustawy Pzp.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych wspólnych
Zamawiających, również na podstawie umów zawieranych odrębnie przez samorządowe jednostki organizacyjne,
szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do SIWZ – liczba umów 1367.
5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z lokalnymi Operatorami Systemu
Dystrybucyjnego.
6.Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne,
aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
8.10.2014 (10:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
8.10.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
8.10.2014 (10:15)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


