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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Zmiana treści SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp i zmiana ogłoszenia na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 2
ustawy Pzp
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Biblioteka Narodowa
000275955
al. Niepodległości 213
Warszawa
02-086
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kulicka, Elżbieta Biedruna
E-mail: przetargi@bn.org.pl
Faks: +48 226082624
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bn.org.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Biblioteki Narodowej w Warszawie
Numer referencyjny: XIV/264/13/18

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Biblioteki Narodowej w Warszawie:
a) przy al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa,
b) przy pl. Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa, Pałac Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia wraz z załącznikami.
3. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia odbywała się na warunkach określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, zgodnie z zasadami określonymi w koncesji
Wykonawcy i zasadach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ)
#Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych);
Postanowienia dotyczące wadium zawarte zostały w Rozdziale VIII. SIWZ.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: bibnarod
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-135257
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 177-400672
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/09/2018

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje
conajmniej 3 dostawy energii elektrycznej w taryfie B21, rozumiane jako 3 zamówienia/3 umowy, każdą w
sposóbnieprzerwany przez co najmniej 12 miesięcy i każdą o wolumenie nie mniejszym niż 5 000 KWh w skali
12miesięcy.
Jeśli Wykonawca będzie powoływać się na dostawy wykonywane, Zamawiający wymaga, aby
faktyczniezrealizowana do dnia składania ofert cześć dostaw wypełniała wymogi określone przez
Zamawiającego.
Powinno być:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co
najmniej 3 dostawy energii elektrycznej w taryfie B21, rozumiane jako 3 zamówienia/3 umowy, każdą w sposób
nieprzerwany przez co najmniej 12 miesięcy i każdą o wolumenie nie mniejszym niż 5.000 MWh w skali 12
miesięcy.
Jeśli Wykonawca będzie powoływać się na dostawy wykonywane, Zamawiający wymaga, aby faktycznie
zrealizowana do dnia składania ofert cześć dostaw wypełniała wymogi określone przez Zamawiającego.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

