
Ogłoszenie nr 500238865-N-2018 z dnia 04-10-2018 r.

Namysłów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 622336-N-2018

Data: 26/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Krajowy numer identyfikacyjny

53142196300000, ul. Pl. Wolności  , 46100   Namysłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. (077)

410 36 95, e-mail zamowienia@namyslow.pl, faks 774 103 922.

Adres strony internetowej (url): www.namyslow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: II.4) 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. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż energii

elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego. Jednostki

organizacyjne Zamawiającego: 1) Starostwo Powiatowe w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul.

Plac Wolności 12a, 2) Dom Pomocy Społecznej w Kamiennej, 46- 100 Namysłów, Kamienna 22,

3) Zespół Szkół Rolniczych, 46-100 Namysłów, ul. Pułaskiego 3, 4) I Liceum Ogólnokształcące

w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Mickiewicza 12, 5) Rolnicze Centrum Kształcenia
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Ustawicznego, 46-100 Namysłów, ul. Pułaskiego 3c, 6) Zespół Szkół Specjalnych w

Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Staszica 8, 7) Dom Dziecka w Namysłowie, 46-100

Namysłów, ul. Pułaskiego 1, 8) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Namysłowie, ul.

Mickiewicza 14, 46-100 Namysłów. 9) Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie, 46-100

Namysłów, ul. Pułaskiego 10. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z

późn. zmianami) oraz właściwymi przepisami szczególnymi. 3. Wykaz miejsc dostarczania

(punktów poboru) energii elektrycznej oraz ich podstawowe parametry zawarte są w

załączniku nr 3 do SIWZ. 4. Szacunkowe ilości zamawianej energii obejmująca okres

realizacji zamówienia zawarte są w formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 2 do

formularza oferty. 5. Dodatkowe szczegóły związane z realizacją zamówienia zawarte są w

załączniku nr 4 do SIWZ o nazwie: Warunki realizacyjne zamówienia. 6. Szacunkowa ilość

zamawianej energii ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w

żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w

podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie

pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Ewentualna zmiana

przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla

Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w

ofercie przetargowej. 7. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 09310000-5 (Elektryczność). Przedmioty dodatkowe: 09000000-3

(Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii). 09300000-2 (Energia

elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa). 8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu

zamówienia zostaną odrzucone. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert

wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia

Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 12. Zamawiający

zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw

(firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub

Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć

umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub
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usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez

Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 13. Na podstawie art.

29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia, były

zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonujące czynności w zakresie

wykonywania robót budowlanych, na podstawie umów o pracę, jeżeli wykonywanie tych

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Zamawiający zastrzega sobie

prawo do przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z zatrudnionymi przez niego

pracownikami. 14. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

czynności w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z

art. 12 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zmianami), tj. tych,

które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. 15. W

przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale

podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie.

Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż

zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 16.

Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie

art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet

wykonania zamówienia. 17. Miejsce realizacji zamówienia: teren działania wykonawcy,

jednostki organizacyjne Powiatu Namysłowskiego.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) 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. Przedmiotem zamówienia jest

dostawa i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu

Namysłowskiego. Jednostki organizacyjne Zamawiającego: 1) Starostwo Powiatowe w

Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Plac Wolności 12a, 2) Dom Pomocy Społecznej w

Kamiennej, 46- 100 Namysłów, Kamienna 22, 3) Zespół Szkół Rolniczych, 46-100

Namysłów, ul. Pułaskiego 3, 4) I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie, 46-100

Namysłów, ul. Mickiewicza 12, 5) Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, 46-100

Namysłów, ul. Pułaskiego 3c, 6) Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie, 46-100
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Namysłów, ul. Staszica 8, 7) Dom Dziecka w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul.

Pułaskiego 1, 8) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Namysłowie, ul.

Mickiewicza 14, 46-100 Namysłów. 9) Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie,

46-100 Namysłów, ul. Pułaskiego 10. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonywać

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z

2018 r. poz. 755 z późn. zmianami) oraz właściwymi przepisami szczególnymi. 3. Wykaz

miejsc dostarczania (punktów poboru) energii elektrycznej oraz ich podstawowe

parametry zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ. 4. Szacunkowe ilości zamawianej

energii obejmująca okres realizacji zamówienia zawarte są w formularzu cenowym

będącym załącznikiem nr 2 do formularza oferty. 5. Dodatkowe szczegóły związane z

realizacją zamówienia zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ o nazwie: Warunki

realizacyjne zamówienia. 6. Szacunkowa ilość zamawianej energii ma charakter jedynie

orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony

Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie

będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego

przewidywanej ilości energii. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego

zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza

rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w ofercie

przetargowej. 7. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny

przedmiot: 09310000-5 (Elektryczność). Przedmioty dodatkowe: 09000000-3 (Produkty

naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii). 09300000-2 (Energia

elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa). 8. Nie dopuszcza się składania ofert

częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych

przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości

składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia

zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 11. Zamawiający dopuszcza

możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części

zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie

tego zamówienia. 12. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez

Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza

powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części

przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy

o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o
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charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część

zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego

Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 13. W przypadku, gdy

Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców,

należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca

zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie

zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 14. Informacja o

możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art.

151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet

wykonania zamówienia. 15. Miejsce realizacji zamówienia: teren działania

wykonawcy, jednostki organizacyjne Powiatu Namysłowskiego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-16, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-23, godzina: 10:00,
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