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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

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

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Małopolski Związek Pracodawców
Zakładów Opieki Zdrowotnej

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. Słowackiego 48

Miejscowość:  Kraków Kod pocztowy:  30-018 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 605850990

Osoba do kontaktów:  Jarosław Lech, Barbara Kamysz

E-mail:  przetargimzpzoz@gmail.com Faks:  +48 126876331

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.mzpzoz.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zakup energii elektrycznej dla Małopolskiej Grupy Zakupowej, którą reprezentuje Pełnomocnik Zamawiającego
tj. Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej w ilości 16 753 000 KWh, dla 10 podmiotów –
Zamawiających tj:
1) Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a;
2) Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków;
3) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków;
4) Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków;
5) Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz;
6) Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków;
7) Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków;,
8) Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, oś. Na Wzgórzach 17 B, 31-723 Kraków;
9) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłowka 9, 34-500 Zakopane ;
10) Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. Dr. O. Sokołowskiego, Gładkie 1, 34-500 Zakopane.
2. Umowy sprzedaży energii elektrycznej będą zawierane przez każdego z Zamawiających osobno.
3. Zamawiający posiadający umowy kompleksowe wypowiedzieli je i posiadają umowy na dystrybucję na czas
nieokreślony.
4. Zamawiający posiadają punkty poboru w taryfach Bxx, oświadczają, że mają układy pomiarowe dostosowane
do zasady TPA, lub też je dostosują do momentu realizacji zmiany sprzedawcy energii.
5. Wykonawcy udzielają stosownego Pełnomocnictwa do reprezentowania przez OSD w kwestiach związanych
ze zgłoszeniem umowy sprzedaży.
6. Zamawiający w wymaganym terminie, przekażą Wykonawcy wszelkie szczegółowe, posiadane przez
Pełnomocnika informacje dotyczące PPE w edytowalnej wersji elektronicznej, niezwłocznie po rozstrzygnięciu
postępowania przetargowego m.in: informacje dotyczące zmiany sprzedawcy (numer ewidencyjny lub PPE,
numer licznika itp.).
7. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie liczby obiektów (punktów poboru)
osobno w ramach grup taryfowych, a wymienionych enumeratywnie w załączniku do niniejszej SIWZ. Zmiana ta
nie może przekroczyć 15% punktów poboru.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09310000  
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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)
1/2016

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_nsekuana
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-082228   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 124-222551  z dnia:  30/06/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
28/06/2016  (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
zmieniany tekst:
II.1.5)

Zamiast:
1. Zamówienie dotyczy zakupu
energii elektrycznej czynnej w ilości
16 753 000 KWh, dla 10 podmiotów
– Zamawiających

Powinno być:
1. Zamówienie dotyczy zakupu
energii elektrycznej czynnej w ilości
16 031,83 MWh, dla 10 podmiotów –
Zamawiających

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3.pkt 1

Zamiast:

Wymagany termin wykonania
Zamówienia:
1. Termin wykonania zamówienia
zakupu energii elektrycznej obejmuje
okres od 1.9.2016 r. do 1.9.2017
r. (partnerzy wymienieni w pkt. 2.2
ppkt.1) – 9) SIWZ).
2.Termin wykonania zamówienia
zakupu energii elektrycznej obejmuje
okres od 1.1.2017 r. do 1.1.2018
r. (partner wymieniony w pkt.2.2
ppkt.10) SIWZ).

Powinno być:

Wymagany termin wykonania
Zamówienia:
1. Termin wykonania zamówienia
zakupu energii elektrycznej
obejmuje okres od 01.10.2016 r. do
30.09.2017 r. (partnerzy wymienieni
w pkt. 2.2 ppkt.1) – 9) SIWZ).
2.Termin wykonania zamówienia
zakupu energii elektrycznej
obejmuje okres od 01.01.2017 r. do
30.09.2017 r. (partner wymieniony w
pkt.2.2 ppkt.10) SIWZ).

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

Zamiast:
09/08/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
17/08/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:
09/08/2016   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
17/08/2016   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)
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IV.3.8)

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:
W związku z drobnymi rozbieżnościami w załączniku nr 1 tj. Opis przedmiotu zamówienia oraz zmianami ilości
energii, Pełnomocnik Zamawiającego umieszcza na stronie internetowej: Załącznik nr 1 – Poprawiony – wersja
ostateczna-25.07. oraz Załącznik nr 2 – Poprawiony - wersja ostateczna.
Ponadto na stronie internetowej Zamawiającego umieszczono odpowiedzi na zapytania.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/07/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-095709
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