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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166689-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Elektryczność
2016/S 093-166689
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Osoba do kontaktów: Joanna RządkowskaJurga, Poznań 60-509, POLSKA. Tel.: +48 618410686. Faks: +48 618418823. E-mail: zp@powiat.poznan.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 15.4.2016, 2016/S 074-129027)

Przedmiot zamówienia:
CPV:09310000
Elektryczność
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
a) Wykonawca realizował dostawy energii elektrycznej na zasadach określonych w ustawie z 10.4.1997 Prawo
energetyczne (t. j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), Kodeksie cywilnym oraz wydanych na ich podstawie aktach
wykonawczych,
b) Wykonawca posiadał ważną umowę uczestnika centralnego mechanizmu bilansowania handlowego w rozumieniu
ustawy Prawo energetyczne oraz posiadał umowę w tym zakresie z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD),
c) energia elektryczna, spełniała standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca winien do oferty załączyć oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy uczestnika centralnego mechanizmu
bilansowania handlowego w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne oraz posiadał umowę w tym zakresie z Operatorem
Systemu Dystrybucji (OSD),
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
25.5.2016 (11:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
25.5.2016 (11:15)
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
a) Wykonawca realizował dostawy energii elektrycznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1059 ze zm.), Kodeksie cywilnym oraz wydanych na ich podstawie aktach
wykonawczych,
b) energia elektryczna, spełniała standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
5. Zamawiający odstępuje od wymogu potwierdzenia, przez Wykonawcę że oferowane dostawy odpowiadają określonym
przez Zamawiającego wymaganiom, w związku z powyższym odstępuje też od żądania przedłożenia dokumentu na
potwierdzenie spelnienia niniejszego wymogu.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
6.6.2016 (11:00)
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IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
6.6.2016 (11:15)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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