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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
690587255
al. Łukasza Cieplińskiego 4 (pok. nr 207)
Rzeszów
35-010
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Tomankiewicz
Tel.:  +48 178501776
E-mail: administracja@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej.
Numer referencyjny: OR-IV.272.1.42.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej (w tym świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej) do budynków przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, ul. Towarnickiego 3A, ul. Lisa Kuli 13
w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 6 w Rzeszowie, ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie, ośrodka socjalnego w
Polańczyku (ul. Równa, dz. nr 236/3; 242) oraz Regionalnego Centrum Informacji Medycznej znajdującego się
w budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego 2 w Rzeszowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/01/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:administracja@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: rzeszow
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-185479
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 239-545520
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/12/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej (w tym świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej) do budynków przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, ul. Towarnickiego 3A, ul. Lisa Kuli 13
w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 6 w Rzeszowie, ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie, ośrodka socjalnego w
Polańczyku (ul. Równa, dz. nr 236/3; 242) oraz Regionalnego Centrum Informacji Medycznej znajdującego się
w budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego 2 w Rzeszowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej (w tym świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej) do budynków:
• przy ul. Towarnickiego 3A w Rzeszowie,
• przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
• przy ul. Lisa Kuli 13 w Rzeszowie,
• ośrodka socjalnego w Polańczyku (ul. Równa, dz. nr 236/3; 242),
• Regionalnego Centrum Informacji Medycznej znajdującego się w budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego 2 w Rzeszowie
• przy ul. Poniatowskiego 6 w Rzeszowie,
• przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie,
• przy ul. Sienkiewicza 86 w Tarnobrzegu,
• przy ul. Żółkiewskiego 10 w Krośnie,
• przy ul. Słowackiego 13 w Lubaczowie,
• przy ul. Korczaka 4 w Mielcu,
• przy ul. Kiczury 1 w Sanoku,
• przy ul. Piłsudskiego 10 w Sanoku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej (w tym świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej) do budynków przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, ul. Towarnickiego 3A, ul. Lisa Kuli 13
w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 6 w Rzeszowie, ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie, ośrodka socjalnego w
Polańczyku (ul. Równa, dz. nr 236/3; 242) oraz Regionalnego Centrum Informacji Medycznej znajdującego
się w budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego 2 w

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545520-2018:TEXT:PL:HTML
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Rzeszowie. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie do 31.12.2019 wynosi 1 793 400
kWh. Ilość podana wyżej jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości
dostawy wyżej określonej – z zastrzeżeniem, że łączna wielkość zamówienia nie będzie większa niż 1 793 400
kWh.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej (w tym świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej) do budynków:
• przy ul. Towarnickiego 3A w Rzeszowie,
• przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
• przy ul. Lisa Kuli 13 w Rzeszowie,
• ośrodka socjalnego w Polańczyku (ul. Równa, dz. nr 236/3; 242),
• Regionalnego Centrum Informacji Medycznej znajdującego się w budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego 2 w Rzeszowie
• przy ul. Poniatowskiego 6 w Rzeszowie,
• przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie,
• przy ul. Sienkiewicza 86 w Tarnobrzegu,
• przy ul. Żółkiewskiego 10 w Krośnie,
• przy ul. Słowackiego 13 w Lubaczowie,
• przy ul. Korczaka 4 w Mielcu,
• przy ul. Kiczury 1 w Sanoku,
• przy ul. Piłsudskiego 10 w Sanoku.
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie do 31.12.2019 r. wynosi 1 819 089 kWh. Ilość
podana wyżej jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dostawy
wyżej określonej – z zastrzeżeniem, że łączna wielkość zamówienia nie będzie większa niż 1 819 089 kWh.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
5.2.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo – dotyczy
podmiotów,które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – inne
dokumenty zamienne, o których jest mowa w rozdz. VII pkt 3.5-3.7 SIWZ;
Powinno być:
5.2.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Uwaga: Dotychczas w sekcji VI.3 nie było punktu 5.2.2.1. Dodano pkt 5.2.2.1 o treści jak niżej.
Powinno być:
5.2.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.2.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
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ustawy.Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Uwaga: Dotychczas w sekcji VI.3 nie było punktu 5.2.2.2. Dodano pkt 5.2.2.2 o treści jak niżej.
Powinno być:
5.2.2.2. Jeżeli w kraju, w którym podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2.2.1, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Uwaga: Dotychczas w sekcji VI.3 nie było punktu 5.2.2.3. Dodano pkt 5.2.2.3 o treści jak niżej.
Powinno być:
5.2.2.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
5.2.2, składa dokument, o którym mowa w pkt 5.2.2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
ustawy.Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 16/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/01/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/01/2019
Czas lokalny: 10:00
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:


