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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul.Hryniewickiego 10
Gdynia
81-340
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wińska - Rużewicz
Tel.: +48 586607641
E-mail: zam.pub@sar.gov.pl
Faks: +48 586607661
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sar.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://sar.ezamawiajacy.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej w podziale na zadania

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków i statków Zamawiającego
zlokalizowanych wzdłuż wybrzeża.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: MSPiR
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-129833
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 183-445138
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/09/2019
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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.2.7
Część nr: 1.
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia
Zamiast:
Okres w dniach: 24
Powinno być:
Okres w miesiącach: 24
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Zamiast:
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem).
Powinno być:
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a w przypadku gdy wykonawca jest jednocześnie podmiotem
realizującym usługę dystrybucji - także koncesję dot świadczenia usługi dystrybucji (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem).
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 30.12.2019 r.
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 11.01.2020 r.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 31/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/10/2019
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 13/11/2019
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Czas lokalny: 11:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
dotyczy pkt II.1.4) Krótki opis zamówienia.
Zamawiający dodaje: „Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca
sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.
W przypadku zmiany dotychczasowego podmiotu zaopatrującego zamawiającego w energię elektryczną,
wykonawca zobowiązuje się do dopełnienia w imieniu zamawiającego wszystkich formalności, jakie nakładają
na zamawiającego w tym czasie przepisy oraz poniesienia w tym zakresie wszelkich ewentualnych kosztów z
tym związanych. Wykonanie takiego obowiązku nastąpi przed rozpoczęciem realizacji umowy
dotyczy pkt III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności opisanej przedmiotem zamówienia. W
przypadku gdy Wykonawca jednocześnie samodzielnie będzie świadczył usługę dystrybucji, zobowiązany
jest do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce
dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).
W przypadku wykonawców zagranicznych, zobowiązani są oni do wykazania posiadania uprawnień do realizacji
zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie.

