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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: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 690260330
Adres pocztowy: ul. Szopena 51
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Mielecki
E-mail: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl 
Tel.:  +48 178676240
Adresy internetowe:
Główny adres: https://rarr.rzeszow.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A.

Numer referencyjny: BS.2611.47.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji, na 
potrzeby obiektów stanowiących własność Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do 21 punktów 
poboru energii elektrycznej ( w skrócie „PPE”). Prognozowane zapotrzebowanie na energię w okresie 
obowiązywania umowy wynosi: 2.179.702 kWh. Ilość zapotrzebowania na energię elektryczną, jest wartością 
szacunkową wyliczoną w oparciu o poprzednie zużycie energii, oraz opracowaną na potrzeby porównania ofert. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostaw dla poszczególnych 
PPE. Charakterystyka parametrów dystrybucyjnych wraz z prognozą zapotrzebowania na energię, dla 
poszczególnych PPE została przedstawiona w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 
Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie 
na podstawie faktycznych wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu 
zamówienia określają: załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 3 do SWZ - 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/10/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez TED eSender:
Login TED eSender: TEDHCPWD
Logowanie jako klient TED eSender: TMielecki
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-002921
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 204-577812
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/10/2022

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: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału)
Zamiast:
Data: 16/11/2022
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 21/11/2022
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie 
związany ofertą)
Zamiast:
Data: 31/12/2022
Powinno być:
Data: 21/12/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
Zamiast:
Data: 16/11/2022
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 21/11/2022
Czas lokalny: 14:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:577812-2022:TEXT:PL:HTML

