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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445464-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Elektryczność
2018/S 197-445464

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 173-392038)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2A
Poznań
60-844
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Zasieczny
Tel.:  +48 618412742
E-mail: piotr.zasieczny@po.policja.gov.pl 
Faks:  +48 618412744
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wielkopolska.policja.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup energii elektrycznej dla jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego
Numer referencyjny: ZZP-2380-86/2018

II.1.2) Główny kod CPV
09310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) zakup przez Zamawiającego energii elektrycznej w łącznej ilości 10 265 760 kWh dla 199 punktów poboru
zlokalizowanych w obiektach Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego;
2) pełnienie przez wybranego wykonawcę funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla
energii elektrycznej zakupionej ramach udzielonego zamówienia;
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3) na wniosek Zamawiającego, wypowiadanie właściwemu operatowi systemu dystrybucyjnego (zw. dalej OSD)
w imieniu Zamawiającego dotychczas obowiązującej umowy świadczenia usług dystrybucji dla poszczególnych
punktów poboru energii (zw. dalej PPE) oraz zgłaszania właściwemu OSD w imieniu Zamawiającego zamiaru
zawarcia umowy świadczenia usług dystrybucji dla nowego PPE lub dla PPE, w którym nastąpiła zmiana
zamówionej mocy w związku z dokonaną modernizacją, lub dla PPE w przypadku zmiany jego lokalizacji –
Zamawiający udzieli wybranemu wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w tym zakresie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 173-392038

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) zakup przez Zamawiającego energii elektrycznej w łącznej ilości 10 265 760 kWh dla 199 punktów poboru
zlokalizowanych w obiektach Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego;
2) pełnienie przez wybranego wykonawcę funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla
energii elektrycznej zakupionej ramach udzielonego zamówienia;
3) na wniosek Zamawiającego, wypowiadanie właściwemu operatowi systemu dystrybucyjnego (zw. dalej OSD)
w imieniu Zamawiającego dotychczas obowiązującej umowy świadczenia usług dystrybucji dla poszczególnych
punktów poboru energii (zw. dalej PPE) oraz zgłaszania właściwemu OSD w imieniu Zamawiającego zamiaru
zawarcia umowy świadczenia usług dystrybucji dla nowego PPE lub dla PPE, w którym nastąpiła zmiana
zamówionej mocy w związku z dokonaną modernizacją, lub dla PPE w przypadku zmiany jego lokalizacji –
Zamawiający udzieli wybranemu wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w tym zakresie.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) zakup przez Zamawiającego energii elektrycznej w łącznej ilości 10 265 760 kWh dla 199 punktów poboru
zlokalizowanych w obiektach Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego;
2) pełnienie przez wybranego wykonawcę funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla
energii elektrycznej zakupionej ramach udzielonego zamówienia;
3) na wniosek Zamawiającego, wypowiadanie właściwemu operatowi systemu dystrybucyjnego (zw. dalej OSD)
w imieniu Zamawiającego dotychczas obowiązującej umowy świadczenia usług dystrybucji dla poszczególnych
punktów poboru (zw. dalej PPE) oraz do przekazywania właściwemu OSD w imieniu Zamawiającego informacji
dotyczących danego PPE w zakresie zmian zamówionej mocy lub taryfy w związku z dokonaną modernizacją,
lub zmiany jego lokalizacji – Zamawiający udzieli wybranemu wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w tym
zakresie.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 16/10/2018
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Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 26/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 14/12/2018
Powinno być:
Data: 24/12/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/10/2018
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 26/10/2018
Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


