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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP- KOM Sp. z. o. o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Zachodnia 4
Miejscowość: Tarnowo Podgórne

Kod pocztowy: 62-080

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 618959424

Osoba do kontaktów: Marlena Dzik
E-mail: mdzik@tp-kom.pl

Faks: +48 618147407

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.tp-kom.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

1/5

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznejna potrzeby
Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. zo.o. w 2019 r.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem postępowania jest „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej Tp-Kom Sp. z o.o. w 2019 roku”.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach z
uwzględnieniem Istotnych Postanowień Umowy zawartych w Załączniku Nr 6 do SIWZ. 1) 2.724.603 kWh
stanowić będzie zamówienie podstawowe,
2) 10% zamówienie podstawowego tj. 272.460 kWh, stanowić będzie zamówienie objęte prawem opcji.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
09000000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP.4.2018
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_tpkom2011
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-157814 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 203-463585 z dnia: 20/10/2018 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
17/10/2018 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
04/12/2018 Godzina: 12:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
04/12/2018 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:

Powinno być:
04/12/2018 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
04/12/2018 Godzina: 14:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający nie przewiduje możliwości
udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej, Zmawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, Zamawiający informuje, że nie dopuszcza
składania ofert częściowych, Zamawiający przewiduje prawo opcji.
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych., Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania
Wykonawców w celu wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie
przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp., Zamawiający informuje, że nie przewiduje
możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia, Zamawiający nie żąda wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem
poczty elektronicznej o adresie e-mail: biuro@tp-kom.pl. Zamawiający określa następujące informacje na
temat kodowania i czasu odbioru danych: załączone i przesłane przez Wykonawcę pliki, za pomocą poczty
elektronicznej na adres biuro@tp-kom.pl ,jest widoczny dla Zamawiającego do upływu terminu składania ofert
jako zaszyfrowany. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu składania ofert, jednak nie
później niż przed wskazanym terminem otwarcia ofert. Klucz otwarcia zaszyfrowanych dokumentów zostanie
przesłany przez Wykonawcę do Zamawiającego na adres email_ biuro@tp-kom.pl, najpóźniej do wskazanego
przez Zamawiającego czasu otwarcia ofert.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego (po terminie składania
ofert, zgodnie z treścią pkt 2 (ust. 2.1 i ust. 2.2.) Rozdziału 6 SIWZ) na adres email Zamawiającego : biuro@tpkom.pl następujące dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do
SIWZ, zawierający w szczególności: cenę ofertową brutto dla przedmiotu zamówienia, oświadczenie o okresie
związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru Istotnych Postanowień Umowy bez
zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy.
b) wypełniony Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
c) wypełniony Jednolity europejski dokument zmówienia (JEDZ), złożony zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w Rozdziale 5 oraz Rozdziale 17 pkt 1 niniejszej SIWZ.
d) oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna i/lub dokument
potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej.
e) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z których wynika
prawo do podpisania oferty oraz prawo do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba
że Zamawiający może je uzyskać w szczególności 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 poz.352).
f) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosowanie do art.
23 ust. 2 Ustawy.
g) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej
innych podmiotów – do Oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 4 pkt. 8 SIWZ).
Zamawiający informuje, iż nie należy załączać do Oferty dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 2 (ust. 2.1 i ust.
2.2) niniejszej SIWZ. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą składane
dopiero, na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2018 (dd/mm/rrrr) - ID:2018-177518
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