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Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków Urzędu Miejskiego
w Łasku, placówek oświatowo-wychowawczych, a także innych lokali i obiektów
użytkowych należących do Gminy Łask oraz na potrzeby zasilania oświetlenia
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
ulicznego na terenie2,Gminy
Łask
rue Mercier,
L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE
Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa:

Gmina Łask

Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany)

_____

Adres pocztowy:

ul. Warszawska 14

Miejscowość:

Łask

Państwo:

PL

Punkt kontaktowy:

_____

Osoba do kontaktów:

Edwarda Szmigielska

E-mail:

Kod pocztowy: 98-100
Tel.: +48 436768377
Faks: +48 436768388

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.lask.pl
Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)
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Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków Urzędu Miejskiego
w Łasku, placówek oświatowo-wychowawczych, a także innych lokali i obiektów
użytkowych
należących do Gminy Łask oraz na potrzeby zasilania oświetlenia
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ulicznego na terenie Gminy Łask
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków Urzędu Miejskiego w Łasku, placówek oświatowowychowawczych, a także innych lokali i obiektów użytkowych należących do Gminy Łask oraz na potrzeby
zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łask
II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków Urzędu Miejskiego
w Łasku, placówek oświatowo-wychowawczych, a także innych lokali i obiektów użytkowych należących do Gminy
Łask oraz na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łask.
2. Zakres zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej do:
2.1. 189 punktów odbioru energii – zasilanie budynków, a także innych lokali i obiektów użytkowych należących do
Gminy Łask oraz zasilanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łask, dla których płatnikiem faktur za energię
elektryczną jest Gmina Łask;
2.2. 17 punktów odbioru energii – zasilania budynków, lokali i obiektów użytkowych, dla których płatnikami faktur
za energię elektryczną są następujące placówki oświatowo-wychowawcze:
2.2.1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. 9 maja 12, 98-100 Łask,
2.2.2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika, ul. Szkolna 1, 98-100 Łask,
2.2.3. Szkoła Podstawowa w Bałuczu, Bałucz 32, 98-100 Łask,
2.2.4. Szkoła Podstawowa w Łopatkach, Łopatki 24, 98-100 Łask,
2.2.5. Szkoła Podstawowa w Okupie, Okup Mały, ul. Akacjowa 4, 98-100 Łask,
2.2.6. Szkoła Podstawowa w Teodorach, Teodory 62, 98-100 Łask,
2.2.7. Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie, ul. Szkolna 1, 98-100 Łask,
2.2.8. Szkoła Podstawowa we Wrzeszczewicach, Wrzeszczewice 14, 98-100 Łask,
2.2.9. Przedszkole Publiczne nr 1 w Łasku, ul. Jana Pawła II 6b, 98-100 Łask,
2.2.10. Przedszkole Publiczne nr 3 w Łasku, ul. Narutowicza 11a, 98-100 Łask,
2.2.11. Przedszkole Publiczne nr 4 w Łasku, ul. Łączna 1, 98-100 Łask,
2.2.12. Przedszkole Publiczne nr 5 w Łasku, ul. Jana Pawła II 11, 98-100 Łask,
2.2.13. Przedszkole Publiczne nr 6 w Łasku, ul. Batorego 32, 98-100 Łask,
2.2.14. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Narutowicza 28, 98-100 Łask,
2.2.15. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku, ul. Berlinga 1, 98-100 Łask, /2 punkty /
2.2.16. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Toruńska 1, 98-100 Łask.
Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru zostały przedstawione w załączonych
zestawieniach zbiorczych.
3. Zestawienie punktów odbioru wraz z warunkami rozliczeń wyszczególniono w załącznikach nr 1 do wzorów
umów, stanowiących załączniki nr 4 i 5 do SIWZ.
4. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do
tej ustawy i Polskimi Normami.
5. Szacunkowe całościowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 36 miesięcy dla wszystkich
punktów odbioru wynosi (+/- 10%) w okresie dostawy 6 549 148 kWh, w tym energia rozliczana:
5.1. całodobowo (w grupach C11, C21) 2 103 220 kWh,
5.2. w strefie 1 (dzień dla grupy C12b) 1 488 456 kWh,
5.3. w strefie 2 (noc dla grupy C12b) 2 957 472 kWh.
Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 1 526 kW (w sezonie letnim obniżona do 1 112 kW).
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Słownik główny
Główny przedmiot

09300000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków Urzędu Miejskiego
w Łasku, placówek oświatowo-wychowawczych, a także innych lokali i obiektów
użytkowych
należących do Gminy Łask oraz na potrzeby zasilania oświetlenia
SEKCJA IV: PROCEDURA
ulicznego na terenie Gminy Łask
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
(podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
GKI.7021.151.2011
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:
SIMAP
OJS eSender
Login:

ENOTICES_gmlask

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-153706 (rok i numer dokumentu)
IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S
215-350831

z dnia
09/11/2011

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2011 (dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)
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Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków Urzędu Miejskiego
w Łasku, placówek oświatowo-wychowawczych, a także innych lokali i obiektów
użytkowych
należących do Gminy Łask oraz na potrzeby zasilania oświetlenia
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
ulicznego na terenie Gminy Łask
VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)
VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach
VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
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 (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

II.3)

Rozpoczęcie
1.1.2012. 36 miesięcy
Zakończenie 31.12.2014

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:

_____

_____

(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
(gg:mm)
_____

(dd/mm/rrrr)
_____

(gg:mm)
_____
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Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków Urzędu Miejskiego
w Łasku, placówek oświatowo-wychowawczych, a także innych lokali i obiektów
użytkowych
należących do Gminy Łask oraz na potrzeby zasilania oświetlenia
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)
ulicznego na terenie Gminy Łask
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Państwo:
Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:
E-mail:

Faks:

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):
Adres profilu nabywcy (URL):
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym należy dodać tekst

Tekst do dodania

_____

_____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
24/11/2011 (dd/mm/rrrr)

