Dz.U./S S23
02/02/2022
57595-2022-PL

1/5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57595-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kamień Pomorski: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 023-057595
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 020-046274)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kamień Pomorski
Adres pocztowy: ul. Stary Rynek 1
Miejscowość: Kamień Pomorski
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 72-400
Państwo: Polska
E-mail: a.rudyk@kamienpomorski.pl
Tel.: +48 913823969
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kamienpomorski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.kamienpomorski.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kamień Pomorski
Adres pocztowy: ul. Stary Rynek 1
Miejscowość: Kamień Pomorski
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 72-400
Państwo: Polska
E-mail: a.rudyk@kamienpomorski.pl
Tel.: +48 913823969
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kamienpomorski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.kamienpomorski.pl
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Oficjalna nazwa: Gmina Kamień Pomorski
Adres pocztowy: ul. Stary Rynek 1
Miejscowość: Kamień Pomorski
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 72-400
Państwo: Polska
E-mail: a.rudyk@kamienpomorski.pl
Tel.: +48 913823969
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kamienpomorski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.kamienpomorski.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Gmina Kamień Pomorski. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od
01.04.2022 do 31.03.2023
Numer referencyjny: PIGK.271.1.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (obejmująca dostawę i świadczenie usług dystrybucji)
energii elektrycznej do 137 punktów poboru (PPE) dla potrzeb Gminy Kamień Pomorski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/01/2022
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 020-046274

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
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1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2.Postępowanie prowadzenie jest w j. polskim.
3.Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami, z uwagi na limit znaków, zostały zawarte w SWZ.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, z
uwagi na limit znaków, zostały zawarte w 2 SWZ.
5. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 108 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy. Wykaz przesłanek wykluczenia zawarty jest w SWZ.
6. Dokumenty wymagane przez zam., które należy złożyć składając ofertę:
1)formularz oferty
2)odpis lub inf z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w
imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania
3)pełnomocnictwa
4)ośw. wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby
5)podmiotowe środki dowodowe - oświadczenie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (tylko w
przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia)
6) JEDZ
7) formularz cenowy
7. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu wymagane na
wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy:
a)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycząca orzeczenia
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego
c)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
d)odpis lub inf. z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp
e)ośw. wyk. o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w
- art. 108 ust. 1 pkt 3 pzp
- art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp
- art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp
- art. 108 ust. 1 pkt 6 pzp
8.Z uwagi na limit znaków szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz
zasady składania dokumentów zawarte są w SWZ.
9.Na podstawie art. 139 ust. 1 pzp zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona
kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
10.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
zobowiązany jest złożyć dokumenty zgodnie z SWZ.
11.Wadium należy wnieść w wysokości: Część 1 zamówienia: 18.000,00 zł (słownie złotych: 2) ,a Część 2
zamówienia: 9.500,00 zł (słownie złotych:
dziewięć tysięcy pięćset 00/100).W przypadku składania oferty na Część 1 i Część 2 zamówienia: 27.500,00 zł
(słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset 00/100)
przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
12.Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% wartości umów: dla części 1 zamówienia wyniesie 3%, dla
części 2 zamówienia: wykonawca wniesie 2%.
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Powinno być:
1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2.Postępowanie prowadzenie jest w j. polskim.
3.Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami, z uwagi na limit znaków, zostały zawarte w SWZ.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, z
uwagi na limit znaków, zostały zawarte w 2 SWZ.
5. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 108 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy. Wykaz przesłanek wykluczenia zawarty jest w SWZ.
6. Dokumenty wymagane przez zam., które należy złożyć składając ofertę:
1)formularz oferty
2)odpis lub inf z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w
imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania
3)pełnomocnictwa
4)ośw. wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby
5)podmiotowe środki dowodowe - oświadczenie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (tylko w
przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia)
6) JEDZ
7) formularz cenowy
7. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu wymagane na
wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy:
a)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycząca orzeczenia
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego
c)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
d)odpis lub inf. z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp
e)ośw. wyk. o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w
- art. 108 ust. 1 pkt 3 pzp
- art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp
- art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp
- art. 108 ust. 1 pkt 6 pzp
8.Z uwagi na limit znaków szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz
zasady składania dokumentów zawarte są w SWZ.
9.Na podstawie art. 139 ust. 1 pzp zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona
kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
10.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
zobowiązany jest złożyć dokumenty zgodnie z SWZ.
11.Wadium należy wnieść w wysokości: Część 1 zamówienia: 18.000,00 zł (słownie złotych: 2) ,a Część 2
zamówienia: 9.500,00 zł (słownie złotych:
dziewięć tysięcy pięćset 00/100).W przypadku składania oferty na Część 1 i Część 2 zamówienia: 27.500,00 zł
(słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset 00/100)
przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
12.Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% dla każdej części na warunkach określonych w umowie.
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Inne dodatkowe informacje:
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