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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Pełnomocnik Zamawiającego
ul. Barbary 21A
Katowice
40-053
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Cieśla
Tel.:  +48 327180730
E-mail: zamowienia@metropoliagzm.pl 
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.metropoliagzm.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCYCH UCZESTNICZĄCYCH W GRUPIE
ZAKUPOWEJ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Numer referencyjny: ZA.270.103.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest: zakup energii elektrycznej o łącznym szacunkowym wolumenie 967 175,861
MWh (+/- 15%) w okresie dostaw, tj. od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku. Dostawa energii
elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do 5 grup według poniższej
klasyfikacji: Grupa – Oświetlenie uliczne, Grupa 2 – Lokale i obiekty inne niż oświetlenie uliczne. Grupa
2 PE– Lokale i obiekty inne niż oświetlenie uliczne – zakup przez podmioty będące przedsiębiorstwami
energetycznymi, Grupa 3 – Obiekty zasilane z dystrybucyjnych grup taryfowych Bxx. Grupa 3 PE – Obiekty
zasilane z dystrybucyjnych grup taryfowych Bxx – zakup przez podmioty będące przedsiębiorstwami
energetycznymi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów poboru wraz z grupami
taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami zużycia energii elektrycznej zawiera załącznik nr 6 do
SIWZ.3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:zamowienia@metropoliagzm.pl
http://bip.metropoliagzm.pl


2 / 3

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0029su3
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-112806
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 146-333876
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/07/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: VI.3)
Zamiast:
Powinno być:
1. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Pełnomocnik Zamawiającego najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.3.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
za wyjątkiem JEDZ, który należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, w sposób określony w rozdz.16siwz. JEDZ należy złożyć z wykorzystaniem środka komunikacji
elektronicznej jakim jest poczta elektroniczna na adres wskazany w SIWZ.4.W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy. Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
spełniał wymogi określone w Rozdz. 13 ust. 3 SIWZ.5.Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie
przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać
będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy o ile jest ona już znana.6.Wykonawca
nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Pełnomocnik Zamawiającego posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).W
przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Pełnomocnik
Zamawiającego pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.8.Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ odpowiada zakresowi informacji,
których Pełnomocnik Zamawiającego wymaga poprzez żądanie dokumentów, Pełnomocnik Zamawiającego
może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie
informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w JEDZ.9.Wykonawca przystępując do
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przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium, w wysokości 2 000 000,00
zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy Pełnomocnika Zamawiającego: w BZ WBK S.A nr konta: 44 1090 1186 0000 0001 3708 0808 tytułem:
„Przetarg na zakup energii elektrycznej, nr sprawy ZA.270.103.2018Za termin wniesienia wadium uznaje się
datę i godzinę wpływu środków na ww. konto. Szczegłowe wymagania w zakresie wadium zawiera rozdz.19
siwz.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


