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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Obroki 140, Katowice
Katowice
40-833
Polska
Osoba do kontaktów: Roman Wierus
Tel.: +48 323587657
E-mail: przetargi@mpgk.com.pl
Faks: +48 323587661
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpgk.com.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie MPGK sp. z o.o. w Katowicach
Numer referencyjny: PN/3/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących w zarządzie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach, zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nwieroma
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-136316
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 193-395555
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 02/10/2017
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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: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Zamówienie będzie realizowana w okresie jednego roku tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w oparciu
o cenyjednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w najkorzystniejszej ofercie oraz na podstawie
faktycznego,comiesięcznego zużycia energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniem układów pomiaroworozliczeniowych.Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć
wysokościśrodków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie
środków, tj.maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie
podana przedotwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Zamawiający określa, szacunkową, prognozowaną ilością dostarczanej energii w pełnym okresie
obowiązywania umowy na 5385 MWh. W przypadku, w którym nastąpi znaczący przyrost mocy w związku z
dokonaną rozbudową obiektów będących w zarządzie MPGK Sp. z o.o., Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zwiększenia szacunkowej, prognozowanej ilości dostarczanej energii o maksymalną wartość 40 %, na
zasadach prawa opcji.
Powinno być:
Umowa będzie realizowana w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w
najkorzystniejszej ofercie oraz na podstawie faktycznego, comiesięcznego zużycia energii elektrycznej zgodnie
ze wskazaniem układów pomiarowo-rozliczeniowych. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z
realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana
na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o
wysokości tych środków zostanie podana przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Zamawiający określa, szacunkową, prognozowaną ilością dostarczanej energii w pełnym okresie
obowiązywania umowy na 5385 MWh. W przypadku, w którym nastąpi znaczący przyrost mocy w związku z
dokonaną rozbudową obiektów będących w zarządzie MPGK Sp. z o.o., Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zwiększenia szacunkowej, prognozowanej ilości dostarczanej energii o maksymalną wartość 40%, na
zasadach prawa opcji.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje do sekcji II.2.7)
Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi w dniu 01.01.2018 r., jednakże nie wcześniej, niż po
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i będzie realizowana do dnia 31.12.2018 r

