
Ogłoszenie nr 313224 - 2016 z dnia 2016-09-26 r.

Gdańsk:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 311483-2016

Data: 21/09/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 000635075, ul. Ołowianka

9-13, 80-751  Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48583018611, faks +48583018453.

Adres strony internetowej (url):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby

obiektów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”. Wspólny Słownik zamówień (CPV):

09310000-5 energia elektryczna 2. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej

stanowi III część SIWZ. 3. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.

4. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem
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Systemu Dystrybucyjnego. 5. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 1) Wykonawca

odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia,

za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu

zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie

zamówienia. 2) Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z

obowiązujących przepisów prawa. 6. Podstawowe informacje: Wspólny Słownik Zamówień

09310000-5(Elektryczność) Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią

elektryczną: 11 Całkowita moc umowna [kW]:507,3 Grupa taryfowa wg OSD:Wg wykazu

stanowiącego Część II SIWZ Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh]: 730

Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy: Kolejna Informacja o umowach obecnie

obowiązujących Zamawiającego: Umowy rozdzielone Sposób wypowiedzenia umów zakupu

energii: Umowy nie wymagają wypowiedzenia. Ważność umów upływa z dniem 31.12.2016 r.

Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy: Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny

jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów

prawa. Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii: Zamawiający udostępni

wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel

Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych:

Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych

Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa: Pełnomocnictwo i jego zakres jest

integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2 Informacja o płatnikach: Zamawiający

jest płatnikiem faktur za zużytą energię elektryczną. Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z

Zamawiającym w ramach tego postępowania: 1 Informacja o sposobie zawarcia umowy:

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na w drodze wymiany korespondencji drogą poczty

tradycyjnej lub kurierskiej. 7. W związku z charakterem zamówienia nie można określić

dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu

Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający

przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu

bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane

prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w

podanej wysokości

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby
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obiektów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”. Wspólny Słownik zamówień (CPV):

09310000-5 energia elektryczna 2. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej

stanowi III część SIWZ. 3. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z

Wykonawcą. 4. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 5. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 1)

Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe

wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi

określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za

właściwe wykonanie zamówienia. 2) Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze

umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 6. Podstawowe informacje:

Wspólny Słownik Zamówień 09310000-5(Elektryczność) Ilość układów pomiarowych

rozliczających zużytą energią elektryczną: 10 Całkowita moc umowna [kW]:507,3 Grupa

taryfowa wg OSD:Wg wykazu stanowiącego Część II SIWZ Szacunkowe zużycie w okresie

obowiązywania umowy [MWh]: 730 Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy:

Kolejna Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego: Umowy rozdzielone

Sposób wypowiedzenia umów zakupu energii: Umowy nie wymagają wypowiedzenia. Ważność

umów upływa z dniem 31.12.2016 r. Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy:

Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza

zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Informacja o udostępnieniu danych o

punktach poboru energii: Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w

procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel Informacja o udziałach Zamawiającego w

akcjach promocyjnych lub lojalnościowych: Zamawiający nie podpisywał aneksów

dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych Informacja o udzieleniu Wykonawcy

pełnomocnictwa: Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej

załącznik nr 2 Informacja o płatnikach: Zamawiający jest płatnikiem faktur za zużytą energię

elektryczną. Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego

postępowania: 1 Informacja o sposobie zawarcia umowy: Zamawiający dopuszcza podpisanie

umowy na w drodze wymiany korespondencji drogą poczty tradycyjnej lub kurierskiej. 7. W

związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej

objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną

ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii

elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu

zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie

stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości

file:///C:/Users/DBORAT~1/AppData/Local/Temp/313224-2016.html

3 z 4 2016-09-26 12:09



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 29/09/2016, godzina: 09:30, 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 >

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 30/09/2016, godzina: 08:30, 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

>

</
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