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Ogłoszenie nr 540119784-N-2019 z dnia 13-06-2019 r.
Świlcza:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 557029-N-2019
Data: 05/06/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Świlcza, Krajowy numer identyfikacyjny 69058214000000, ul. Świlcza 168, 36-072
Świlcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8670100, 8670133, e-mail
przetargi@swilcza.com.pl, faks 178 670 157.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.swilcza.com.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek
organizacyjnych Gminy Świlcza. Szczegółowe zestawienie punktów poboru wraz z danymi
technicznymi zawiera Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 2. Wymagane parametry dostaw:
Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo
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Energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 3.
Wielkość zamówienia: Szacunkowa ilość dostarczanej energii w pełnym okresie zamówienia
(6 miesięcy) wynosi 1.324.760 kWh w tym: - energia rozliczana całodobowo w grupie C11:
770.952 kWh; - energia rozliczana całodobowo w grupie C21: 152.857 kWh; - energia w
strefie szczytowej dla grupy C22a: 25.714 kWh; - energia w strefie pozaszczytowej dla grupy
C22a: 55.714 kWh; - energia w strefie szczyt ranny dla grupy B23: 57.143 kWh; - energia w
strefie szczyt popołudniowy dla grupy B23: 36.190 kWh; - energia w strefie reszta doby dla
grupy B23: 226.190 kWh; Razem 1.324.760 kWh Układy pomiarowe dla taryfy B23 są
przystosowane do zdalnego odczytu. Podane wielkości stanowią odwzorowanie wielkości
zużycia przeliczone na podstawie analogicznego okresu przeszłego i nie stanowią
zobowiązania Zamawiającego do zakupu dokładnie tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający
odbierze ilość energii wynikającej z rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie
zamówienia, rozliczenie nastąpi według wielkości wykazanych w całości, a kwestia
ewentualnych rozbieżności z wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić
podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą
wyższe, czy niższe od zakładanych. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany
ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 5 do SIWZ. Zmiana ilości
punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji lub przekazania punktu
poboru innemu właścicielowi. Zmiana wynikać może również ze zwiększenia ilości punktów
poboru energii, o których mowa w Załączniku nr 5 do SIWZ przy założeniu, że łączna ilość
tych punktów nie wzrośnie o ilość większą, niż 10% wielkości początkowej. Rozliczenie
ewentualnych dodatkowych punktów poboru będzie się odbywać według tej samej stawki
rozliczeniowej, która została zaoferowana w przetargu. 4. Warunki formalne uruchomienia
dostaw: Stan istniejący: Dla wszystkich punktów poboru warunki formalne dostaw energii
regulują: – umowy świadczenia usług dystrybucji energii zawarte z PGE Dystrybucja na czas
nieokreślony, – umowy dostawy energii zawarte ze sprzedawcą rezerwowym PGE Obrót. 5.
Powinności wybranego Wykonawcy: Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy
wszelkich pełnomocnictw oraz przekaże Wykonawcy niezbędne informacje i dokumenty po
wyborze najkorzystniejszej oferty lub zawarciu umowy, w każdym przypadku, jeżeli będzie to
konieczne do prawidłowej realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę
energii elektrycznej - Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne dane w formie
elektronicznego Excel. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy z wybranym
Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy jeżeli będzie ona zawierała - obok
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postanowień wymaganych przez Zamawiającego - inne postanowienia, które zechce
wprowadzić Wykonawca bez uzgodnienia tego z Zamawiającym. W przypadku zmiany
sprzedawcy przedmiot umowy będzie mógł być realizowany dopiero po wygaśnięciu
obowiązującej umowy. Wykonawca składając ofertę musi posiadać zawartą umowę o
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego
działającym na terenie Zamawiającego lub oświadczenie, że posiada umowę z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającą świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej do obiektów Zamawiającego bądź oświadczenie o zapewnieniu zawarcia takiej
umowy. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach
określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami
wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z
2013, poz. 1200). Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp
zostały określone w ustawie Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych i polskich
normach. 6. Dane wyjściowe: Na dzień ogłoszenia postępowania poszczególne punkty
poboru energii mają nadane jednolite numery PPE. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu
zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj
i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a
w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową
dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na
potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza. Szczegółowe zestawienie punktów poboru
wraz z danymi technicznymi zawiera Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 2.
Wymagane parametry dostaw: Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne
zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej
ustawy i Polskimi Normami.3. Wielkość zamówienia: Szacunkowa ilość dostarczanej
energii w pełnym okresie zamówienia (6 miesięcy) wynosi 812.857 kWh w tym: - energia
rozliczana całodobowo w grupie C11: 620.000 kWh; - energia rozliczana całodobowo w
grupie C21: 152.857 kWh; - energia w strefie szczytowej dla grupy C22a: 12.000 kWh; -
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energia w strefie pozaszczytowej dla grupy C22a: 28.000 kWh; Razem 812.857 kWh.
Podane wielkości stanowią odwzorowanie wielkości zużycia przeliczone na podstawie
analogicznego okresu przeszłego i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu
dokładnie tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze ilość energii wynikającej z
rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie zamówienia, rozliczenie
nastąpi według wielkości wykazanych w całości, a kwestia ewentualnych rozbieżności z
wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić podstawy jakichkolwiek
roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą wyższe, czy niższe od
zakładanych. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ilości punktów poboru
energii wskazanych w Załączniku nr 5 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii
elektrycznej wynikać może z likwidacji lub przekazania punktu poboru innemu
właścicielowi. Zmiana wynikać może również ze zwiększenia ilości punktów poboru
energii, o których mowa w Załączniku nr 5 do SIWZ przy założeniu, że łączna ilość tych
punktów nie wzrośnie o ilość większą, niż 10% wielkości początkowej. Rozliczenie
ewentualnych dodatkowych punktów poboru będzie się odbywać według tej samej stawki
rozliczeniowej, która została zaoferowana w przetargu. 4. Warunki formalne
uruchomienia dostaw: Stan istniejący: Dla wszystkich punktów poboru warunki formalne
dostaw energii regulują: – umowy świadczenia usług dystrybucji energii zawarte z PGE
Dystrybucja na czas nieokreślony, – umowy dostawy energii zawarte ze sprzedawcą
rezerwowym PGE Obrót. 5. Powinności wybranego Wykonawcy: Zamawiający
informuje, że udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw oraz przekaże Wykonawcy
niezbędne informacje i dokumenty po wyborze najkorzystniejszej oferty lub zawarciu
umowy, w każdym przypadku, jeżeli będzie to konieczne do prawidłowej realizacji
umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne dane w formie elektronicznego
Excel. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy z wybranym
Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy jeżeli będzie ona zawierała - obok
postanowień wymaganych przez Zamawiającego - inne postanowienia, które zechce
wprowadzić Wykonawca bez uzgodnienia tego z Zamawiającym. W przypadku zmiany
sprzedawcy przedmiot umowy będzie mógł być realizowany dopiero po wygaśnięciu
obowiązującej umowy. Wykonawca składając ofertę musi posiadać zawartą umowę o
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu
dystrybucyjnego działającym na terenie Zamawiającego lub oświadczenie, że posiada
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umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającą świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego bądź oświadczenie o
zapewnieniu zawarcia takiej umowy. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) oraz zgodnie
z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami
jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013, poz. 1200). Standardy
jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone w ustawie
Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych i polskich normach. 6. Dane
wyjściowe: Na dzień ogłoszenia postępowania poszczególne punkty poboru energii
mają nadane jednolite numery PPE. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu
zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat
wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany
do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy
złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium
może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)
gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w
oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopie wpiąć do oferty przed
upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się by te dokumenty były wpięte do
oferty. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się
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datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu
środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr 92 9159
1023 2005 5000 0026 0074 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy
z dopiskiem: Przetarg o znaku RGI.271.20.2019 Kopię potwierdzenia przelewu
należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza. 6. Jeżeli
wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku
bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrot wadium. 7. W treści wadium
składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w
jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te
muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień
publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej; 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. 8. Z powyższego dokumentu powinno ponadto
wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 9. Wadium powinno obejmować cały okres
związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 10. Wadium wnoszone w
formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale. 11. Wadium
wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione
prawidłowo. 12. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza z uwzględnieniem postanowień art. 46 Pzp.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
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Informacja na temat wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 zł
(słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn.
zm.). Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w
kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopie wpiąć do oferty przed upływem terminu
składania ofert. Dopuszcza się by te dokumenty były wpięte do oferty. 4. Wadium
wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego
przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę
uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków
finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr 92 9159
1023 2005 5000 0026 0074 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w
Świlczy z dopiskiem: Przetarg o znaku RGI.271.20.2019 Kopię potwierdzenia
przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza. 6.
Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku
bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrot wadium. 7. W treści
wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione
okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami.
Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) w art. 46 ust. 5 ustawy
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Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. 8. Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać
jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 9. Wadium powinno obejmować cały
okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 10. Wadium
wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale.
11. Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za
wniesione prawidłowo. 12. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem postanowień art. 46
Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-14, godzina: 10:00, Skrócenie terminu
składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę
udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich
mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu > Język polski
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