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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 690587255
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Tomankiewicz; Tomasz Jarecki; Grzegorz Osior
E-mail: administracja@podkarpackie.pl
Tel.: +48 178501776
Faks: +48 178501761
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
Numer referencyjny: OR-IV.272.1.27.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:

2/3

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej (w tym świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej) do budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:
• przy ul. Towarnickiego 3A w Rzeszowie,
• przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
• przy ul. Równej w Polańczyku (Ośrodek socjalny w Polańczyku, dz. nr 236/3),
• przy ul. Niedzielskiego 2 w Rzeszowie,
• przy ul. Poniatowskiego 6 w Rzeszowie,
• przy ul. Sienkiewicza 86 w Tarnobrzegu,
• przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie,
• przy ul. Żółkiewskiego 10 w Krośnie,
• przy ul. Słowackiego 13 w Lubaczowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej
jako "SIWZ").
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: rzeszow
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-160279
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 235-579544
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/11/2020

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: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:
Numer referencyjny: OR-IV.272.1.27.2020
Powinno być:
Numer referencyjny: OR-IV.272.1.32.2020
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 04/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
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Zamiast:
Data: 04/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/01/2021
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
W sekcji VI.3 Informacje dodatkowe, po punkcie 5.2.2.3 dodaje się punkt 5.2.3–5.2.5, 5.3, 6 oraz tekst jak niżej:
5.2.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
5.2.4. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5.2.5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
5.3. Dodatkowe informacje
5.3.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1/5.2.1 Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, w skrócie „JEDZ”, według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia
5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(Dz.Urz.
UE L 3/16). Oświadczenie/a niniejsze Wykonawca składa wraz z ofertą. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca
może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z
pozostałych sekcji w części IV.
5.3.2. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa wyżej – z wyjątkiem tych, o których mowa w pkt 5.3.1 i 5.3.3 –
Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego.
5.3.3. Oświadczenie lub dowody, o których mowa w pkt 5.2.5, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
6. Do sekcji: I.3 ogłoszenia:
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty należy przesłać na adres skrzynki e-PUAP: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie.
Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie,
POLSKA).

