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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Tramwajowa 6
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 90-132
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Grzelak - Kamińska
E-mail: dgrzelak@mpk.lodz.pl 
Tel.:  +48 426721138
Faks:  +48 426721229
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.lodz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów MPK – Łódź Spółka z o.o. w latach: 2020 – 2021
Numer referencyjny: WZ-091-48/19

II.1.2) Główny kod CPV
09300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej dla MPK – Łódź Spółka z o.o., do
obiektów Zamawiającego wskazanych w załącznikach nr 2B, 8B i 8C do SIWZ. Dostawa energii elektrycznej
odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy, w
szczególności: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.), ustawy z dnia 20
maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831 z późn. zm.), ustawie z dnia 12 grudnia
2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 43 z późn. zm.), Taryfie
dla energii elektrycznej sprzedawcy, Taryfie OSD, IRiESD oraz zgodnie z innymi ogólnie obowiązującymi
przepisami.

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

mailto:dgrzelak@mpk.lodz.pl
www.mpk.lodz.pl
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14/01/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: mpklodz
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-169530
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 237-582341
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 04/12/2019

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: III.1.1
Część nr: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowe
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sekcja III.1.1) „Zdolność do prowadzenia działalności
zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego” – ZADANIE NR 1:
Zamiast:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – na podstawie
art.22 ust. 1b pkt 1 Pzp., tj. posiadają:
Zadanie 1:
1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla lokalizacji obiektów Zamawiającego wchodzących w zakres
przedmiotu zamówienia oraz (oznacza konieczność łącznego spełnienie warunku)
2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy Wykonawców będących właścicielem sieci
dystrybucyjnej) lub (alternatywnie) aktualną umowę z Operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) na
Świadczenie usług energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii
elektrycznej (dotyczy Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej)
Powinno być:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – na podstawie
art.22 ust. 1b pkt 1 Pzp., tj. złożą:
Zadanie 1:
1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla lokalizacji obiektów Zamawiającego wchodzących w zakres
przedmiotu zamówienia oraz (oznacza konieczność łącznego spełnienie warunku)
2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy Wykonawców będących właścicielem sieci
dystrybucyjnej) lub (alternatywnie) aktualną umowę z Operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) na
Świadczenie usług energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii
elektrycznej (dotyczy Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub (alternatywnie)
oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:582341-2019:TEXT:PL:HTML
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na świadczenie usług energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii
elektrycznej (dotyczy Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej)
Numer sekcji: III.1.6
Część nr: Wymagane wadia i gwarancje
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sekcja III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje, ust. 2
Zamiast:
2. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 20.1.2020 r. o godz. 11:00.
Powinno być:
2. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 21.1.2020 r. o godz. 11:00
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Procedura
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sekcja IV pn.: „Procedura” pkt IV.2.2) - Termin składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Procedura
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sekcja IV pn.: „Procedura pkt IV.2.7) - Warunki otwarcia
ofert
Zamiast:
Data: 20/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/01/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


