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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 606376-N-2020

Data: 04/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Burmistrz Miasta Zambrów, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Fabryczna  3,

18-300  Zambrów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0862712210 w. 16, e-mail

burmistrz@zambrow.um.gov.pl, faks 862 712 117.

Adres strony internetowej (url): www.zambrow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o której mowa w Rozdz. 1.XII, Zamawiający żąda od Wykonawcy: • aktualnej na

dzień złożenia oferty, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia

10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. 2020r., poz. 833, 843, 875, 1086, 1378)

potwierdzającej posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania lub dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych

w państwie Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. •
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aktualnej na dzień złożenia oferty, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w

zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki –

w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub • złożenia

oświadczenia, zgodnie z treścią zawartą w Załączniku Nr 3 do SIWZ (Formularz Ofertowy), o

posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), aktualnej na

dzień złożenia oferty, na świadczenie usług dystrybucji, umożliwiającej sprzedaż energii

elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego,

przedstawionych w Załączniku Nr 1 (obowiązujące przez cały okres realizacji niniejszego

zamówienia) – w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym terminie niż 5 dni, aktualnych

na dzień złożenia oferty, dokumentów wymienionych w Rozdz. 3.I. ust. 3 oraz do

przedłożenia w przypadku Wykonawców posiadających umowę generalną z Operatorem

Systemu Dystrybucyjnego, którzy złożyli oświadczenie w Załączniku Nr 3 do SIWZ kopii

w/w umowy. 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o

których mowa w ust. 3, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu, 2) Dokument, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) powinien być wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Dokumenty, o którym

mowa w pkt. 1 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w ust. 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

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 5)

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/3ce0e8e5-cdad-4181-8207-0af1...

2 z 4 2020-11-10, 14:49



może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

W ogłoszeniu powinno być: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o której mowa w Rozdz. 1.XII, Zamawiający żąda od

Wykonawcy: • aktualnej na dzień złożenia oferty, koncesji na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne

(Dz. U. 2020r., poz. 833, 843, 875, 1086, 1378) potwierdzającej posiadanie uprawnień do

wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do

jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie Unii

Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. • aktualnej na

dzień złożenia oferty, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w

przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub • złożenia

oświadczenia, zgodnie z treścią zawartą w Załączniku Nr 3 do SIWZ (Formularz

Ofertowy), o posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

(OSD), aktualnej na dzień złożenia oferty, na świadczenie usług dystrybucji, umożliwiającej

sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów

poboru Zamawiającego, przedstawionych w Załączniku Nr 1 (obowiązujące przez cały

okres realizacji niniejszego zamówienia) – w przypadku Wykonawców niebędących

właścicielami sieci dystrybucyjnej. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie

krótszym terminie niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oferty, dokumentów

wymienionych w Rozdz. 3.I. ust. 3. 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentu o których mowa w ust. 3, składa dokumenty wystawione w

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości b) nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) Dokument, o którym
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mowa w pkt. 1 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert. 3) Dokumenty, o którym mowa w pkt. 1 lit. b) powinny

być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4)

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których

mowa w ust. 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 wykonawcy

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 5) W

przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego

dokumentu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-11-12, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu > polski

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-11-17, godzina: 12:00, Skrócenie terminu

składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu > polski
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