Ogłoszenie nr 2021/BZP 00062864/01 z dnia 2021-05-24

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa energii do obiektów będących w zarządzaniu Miasta Solnego Sp. z o.o. w Wieliczce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Solne Miasto Sp. zo.o.
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120998511
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki, 15
1.4.2.) Miejscowość: Wieliczka
1.4.3.) Kod pocztowy: 32-020
1.4.4.) Województwo: małopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 12 2973950
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@solnemiasto.eu
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: solnemiasto.eu
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spólka z o.o.
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00062864/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-25 00:32

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00058478/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii do obiektów będących w zarządzaniu Miasta
Solnego w Wieliczce.
Lokalizacja oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w Załączniku 1A,
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Wskazane w załączniku 1A do SIWZ wartości energii elektrycznej są wartościami
szacunkowymi, co może nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii
elektrycznej w czasie trwania umowy i nie może stanowić jakichkolwiek roszczeń ze strony
Wykonawcy. Dostawa energii będzie następować w grupach taryfowych: B23, C21, C12a, C22a.
Rzeczywiste rozliczenia będą dokonywane:
 za dostawę energii elektrycznej wg bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych
zgodnie z ofertą Wykonawcy,
 za dystrybucję energii elektrycznej na podstawie opłat wynikających z taryfy Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.
Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii do obiektów będących w zarządzaniu Miasta
Solnego w Wieliczce.
Lokalizacja oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w Załączniku 1A,
Wskazane w załączniku 1A do SIWZ wartości energii elektrycznej są wartościami
szacunkowymi, co może nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii
elektrycznej w czasie trwania umowy i nie może stanowić jakichkolwiek roszczeń ze strony
Wykonawcy. Dostawa energii będzie następować w grupach taryfowych: B23, C21, C12a, C22a.
Rzeczywiste rozliczenia będą dokonywane:
 za dostawę energii elektrycznej wg bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych
zgodnie z ofertą Wykonawcy,
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-05-27 11:00
Po zmianie:
2021-06-01 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-05-27 11:30
Po zmianie:
2021-06-01 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-06-25
Po zmianie:
2021-06-30

2021-05-24 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

