
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 212401-2012 z dnia 2012-10-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sobótka

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i do obiektów

Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wykaz punktów poboru energii zawiera załącznik nr.1

Szacunkowa ilość...

Termin składania ofert: 2012-10-16

Numer ogłoszenia: 219075 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 212401 - 2012 data 05.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, fax. 071 3162123.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia

drogowego i do obiektów Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wykaz punktów poboru energii

zawiera załącznik nr.1 Szacunkowa ilość dostarczanej energii: 1 806 939 kWh Łącznie moc umowna 1 690,3

kW. Dostawa codzienna - całodobowa energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400 V o

częstotliwości 50 Hz. Obiekty przeznaczone do zasilania naleŜą do V i IV grupy przyłączeniowej. Określenie

przewidywanego (maksymalnego) poboru energii słuŜy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze

strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Rozliczenie dostawy

energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zuŜycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze

złoŜonej oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym

integralną część niniejszej SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla

oświetlenia drogowego i do obiektów Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wykaz punktów

poboru energii zawiera załącznik nr.1 Szacunkowa ilość dostarczanej energii: 1 708 939 kWh Łącznie moc

umowna 1 690,3 kW. Dostawa codzienna - całodobowa energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci

230/400 V o częstotliwości 50 Hz. Obiekty przeznaczone do zasilania naleŜą do V i IV grupy przyłączeniowej.

Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii słuŜy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie

stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach.

Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zuŜycia energii wg cen i stawek

opłat wynikających ze złoŜonej oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1
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do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

W ogłoszeniu jest: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,- PLN Wadium

moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pienięŜnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Termin

wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia 16.10.2012 roku do godz. 10.00. Wadium wniesione w

pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 w

Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce (w tytule przelewu prosimy wpisać: wadium

przetargowe -postępowanie: Dostawa - zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego, obiektów

naleŜących do Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych. Wadium wniesione w innej formie naleŜy załączyć

do oferty. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 8 ppkt 2) ÷ 5) SIWZ musi być zdeponowane w oryginale

u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 15), a kserokopię z adnotacją i podpisem Skarbnika

Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę naleŜy dołączyć jako

załącznik do oferty. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty naleŜy włączyć kserokopię

gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał

gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i

podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. Oferta, która nie będzie

zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy. Zwrot wadium nastąpi

zgodnie z regulacjami Ustawy - Prawo zamówień publicznych..

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,- PLN

Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pienięŜnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia 19.10.2012 roku do godz. 10.00. Wadium wniesione

w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 w

Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce (w tytule przelewu prosimy wpisać: wadium

przetargowe -postępowanie Dostawa - zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego, obiektów

naleŜących do Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych Wadium wniesione w innej formie naleŜy załączyć do

oferty. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 8 ppkt 2) ÷ 5) SIWZ musi być zdeponowane w oryginale u

Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 15), a kserokopię z adnotacją i podpisem Skarbnika

Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę naleŜy dołączyć jako

załącznik do oferty. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty naleŜy włączyć kserokopię

gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał
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gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i

podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. Oferta, która nie będzie

zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy. Zwrot wadium nastąpi

zgodnie z regulacjami Ustawy - Prawo zamówień publicznych..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

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

16.10.2012 godzina 10:00.

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

19.10.2012 godzina 10:00.

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=21...

3 z 3 2012-10-15 12:55


