
Ogłoszenie nr 71475 - 2017 z dnia 2017-04-21 r.

Wrocław:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 000514377, ul. pl. Powstańców

Warszawy  1, 50-153  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713406526, e-mail

m.kaminska@duw.pl, faks +48713406948.

Adres strony internetowej (url): wwwbip.duw.l

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne:

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: "Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami

ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz właściwymi Polskimi

Normami, a w szczególności: 1) Wykonawca, podczas świadczenia usług sprzedaży energii elektrycznej,

zapewni stałe zamówione parametry jakościowe energii elektrycznej przez 24 godziny na dobę przez okres

Ogłoszenia powiązane:
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o szacunkowym łącznym zapotrzebowani
u wynoszącym około 479 530 kWh do punktów poboru energii elektrycznej PPE: budynków Dolnośląsk...
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trwania zawartej umowy. 2) Łączny czas trwania, w ciągu czterech miesięcy planowanych przerw w

dostarczaniu energii elektrycznej, liczony dla poszczególnych wyłączeń od momentu braku zasilania do jego

przywrócenia, nie może przekroczyć sumaryczne 35 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w

dostawie energii nie może przekroczyć 11,5 godziny."

W ogłoszeniu powinno być: Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z

zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz właściwymi

Polskimi Normami.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.1)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada

aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz posiada umowy dystrybucyjne zawarte z Tauron Dystrybucja

S.A., umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora

Systemu Dystrybucyjnego lub promesy takich umów.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.5.1)

W ogłoszeniu jest: Wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu, należy przedłożyć: - koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz umowy dystrybucyjne zawarte z

Tauron Dystrybucja S.A., umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej

tego Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub promesy takich umów; - wykaz wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
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ciągłych, są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające ich należyte

wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest w wykazie

wskazać co najmniej 2 dostawy wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

wniosku o dopuszczenie do licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, w tym

okresie, obejmujące dostawę energii elektrycznej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł netto każda.

Zamawiający dopuszcza wykazanie wartości dostawy energii elektrycznej obejmującej łącznie dostawę

energii elektrycznej z usługą dystrybucyjną lub innym świadczeniem. W takim przypadku, gdy wskazana

dostawa energii elektrycznej obejmowała również inne świadczenia, np. usługę dystrybucyjną, Wykonawca

musi podać wartość dotyczącą wyłącznie tej części zamówienia, która obejmowała dostawę energii

elektrycznej wymaganą przez Zamawiającego. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3.

W ogłoszeniu powinno być: Wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: - koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; - wykaz

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych dostaw, w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji

elektronicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje, bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych, są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym

charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty,

potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wykonawca zobowiązany

jest w wykazie wskazać co najmniej 2 dostawy wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania wniosku o dopuszczenie do licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest

krótszy, w tym okresie, obejmujące dostawę energii elektrycznej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł

netto każda. Zamawiający dopuszcza wykazanie wartości dostawy energii elektrycznej obejmującej łącznie

dostawę energii elektrycznej z usługą dystrybucyjną lub innym świadczeniem. W takim przypadku, gdy

wskazana dostawa energii elektrycznej obejmowała również inne świadczenia, np. usługę dystrybucyjną,

Wykonawca musi podać wartość dotyczącą wyłącznie tej części zamówienia, która obejmowała dostawę
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energii elektrycznej wymaganą przez Zamawiającego. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.4)

W ogłoszeniu jest: "Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji musi być złożony w zamkniętej i

zabezpieczonej kopercie, nie jest dopuszczalne złożenie wniosku w formie elektronicznej. Koperta ma być

zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

na zakup energii elektrycznej. Nie otwierać przed datą: 24.04.2017 r., godz. 12.00."

W ogłoszeniu powinno być: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji musi być złożony w

zamkniętej i zabezpieczonej kopercie, nie jest dopuszczalne złożenie wniosku w formie elektronicznej.

Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona: Wniosek o dopuszczenie do udziału w

licytacji elektronicznej na zakup energii elektrycznej. Nie otwierać przed datą: 26.04.2017 r., godz. 12.00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.4)

W ogłoszeniu jest: "Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nastąpi w

dniu 24.04.2017 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2167, na drugim piętrze budynku."

W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

nastąpi w dniu 26.04.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2167, na drugim piętrze

budynku.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.4)

W ogłoszeniu jest: "Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

24.04.2017 r., godzina: 12.00."

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji

elektronicznej: 26.04.2017 r., godzina: 12:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)
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W ogłoszeniu jest: Data: 24/4/2017, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 26/4/2017, godzina: 12:00
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