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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:  TARR Centrum Innowacyjności Sp. z
o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Włocławska 167

Miejscowość:  Toruń Kod pocztowy:  87-100 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  TARR Centrum Innowacyjności Sp.
z o.o., ul .Włoclawska 167, 87-100 Toruń

Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Beata Kmieć, Wojciech Górny

E-mail:  przetarg.energia@tarrci.pl Faks:  +48 566211354

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.centrum-innowacyjności.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:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla nowo wybudowanego obiektu
spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.

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

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa kompleksowej dostawy energii elektrycznej i świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej dla nowo wybudowanego obiektu spółki TARR Centrum Innowacyjności
Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu
2. Zasilanie obiektu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Włocławskiej 167
w Toruniu obejmuje kompleks nieruchomości w skład których wchodzą:
- Budynek biurowy – 10% całościowego zapotrzebowania energetycznego
- Hala nr 1 – PROFIL SERWEROWY Centrum Przetwarzania Danych – 80% całościowego zapotrzebowania
energetycznego
- Hala nr 2 – 10% całościowego zapotrzebowania energetycznego
Powyżej przedstawione zostało szacowane, procentowe zapotrzebowanie kompleksu na zasilanie
energetyczne.
3. Przedmiot zamowienia obejmuje zasilanie dwóch przyłączy energetycznych - podstawowego i rezerwowego.
4. Dostarczanie energii elektrycznej odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności
na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006
roku Nr 89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w
szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.),
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 895 z późn. zm.).
5. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie energii elektrycznej
w okresie 12 miesięcy na poziomie (dla przyłącza podstawowego i rezerwowym łącznie): 7000,00 MWh.
Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie
stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy
nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej
podanej ilości energii.
6. Warunki techniczne przyłącza podstawowego:
1) grupa przyłączeniowa III,
2) grupa taryfowa: B23,
3) moc przyłączeniowa: 1500 kW,
4) moc umowna: 1300 kW,
5) umowny współczynnik (wymagany stopień skompensowania mocy biernej) tg α ≤0,4
6) planowane szacunkowe roczne zużycie energii: 7000,00 MWh
7) miejscem dostarczenia energii i miejscem rozgraniczenia własności będą: zaciski prądowe rozłącznika w
polu liniowym 15 kW od strony odbiorcy,
1) sposób pomiaru – pośredni, dwukwadrantowy licznik do pomiary energii czynnej i biernej, Zamawiający
jednocześnie wyraża zgodę na zainstalowanie w układach pomiarowych sumatorów szczytowych,
8) rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie miesięcznie
- według wskazań ww. układów pomiarowo-rozliczeniowych.
7. Warunki techniczne przyłącza rezerwowego:
2) grupa przyłączeniowa III,
3) grupa taryfowa: B23,
4) moc przyłączeniowa: 1500 kW,
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5) moc umowna: 1300 kW,
6) umowny współczynnik (wymagany stopień skompensowania mocy biernej) tg α ≤0,4
7) planowane szacunkowe roczne zużycie energii (wykorzystane tylko w przypadku awarii przyłącza
podstawowego): 7000,00 MWh
8) miejscem dostarczenia energii i miejscem rozgraniczenia własności będą: zaciski prądowe rozłącznika w
polu liniowym 15 kW od strony odbiorcy,
9) sposób pomiaru – pośredni, dwukwadrantowy licznik do pomiaru energii czynnej i biernej, - Zamawiający
jednocześnie wyraża zgodę na zainstalowanie w układach pomiarowych sumatorów szczytowych,
10) rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie
miesięcznie - według wskazań ww. układów pomiarowo-rozliczeniowych.
8. Zamawiający zastrzega kwartalną możliwość zmiany mocy umownej w okresie obowiązywania umowy.
9. Dostawa energii elektrycznej winna się odbywać za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do
Operatora Systemu Dystrybucyjnego: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09310000  
Dodatkowe przedmioty 65310000  
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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)
TARRCI/EE/POIG_5.3/1/2012

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_TARRCI
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-155659   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 219-360688  z dnia:  14/11/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
09/11/2012  (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:

Zamiast: Powinno być:

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

Zamiast:
20/12/2012   Godzina: 08:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/12/2012   Godzina: 08:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
20/12/2012   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/12/2012   Godzina: 10:30
(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:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-175520
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