Ogłoszenie nr 358096 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.

Zegrze Południowe:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 354129-2016
Data: 29/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojskowy Instytut Łączności, Krajowy numer identyfikacyjny 1009906000000, ul.
Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe, woj. mazowieckie, państwo Polska,
tel. 261 885 543, 261 885 560, e-mail k.juras@wil.waw.pl, faks 227 822 134.
Adres strony internetowej (url): www.wil.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data 08/12/2016,godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu: Data 10/12/2016,godzina 12:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej oraz
świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Wojskowego Instytutu
Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawskiej 22A. Opis
przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 3 do SIWZ - „Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 2 - formularzu cenowym, który
należy prawidłowo wypełnić. Pozycje cenowe umożliwiają Zamawiającemu
sprawdzenie poprawności obliczania ceny oraz poprawiania omyłek rachunkowych,
jeżeli takie zaistnieją. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby
Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu Południowym (kod pocztowy:
05-130). 2)Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami
technicznymi i normami jakościowymi dla przedmiotu zamówienia. 3)Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
dostarczania przedmiotu zamówienia. 4)Wymagana jest należyta staranność przy
realizacji zobowiązań przedmiotu umowy, rozumiana jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
5)Zamawiający informuje, iż ze względu na charakter wykonywanych zadań posiada
obiekty, które będą stanowić zabezpieczenie na czas wojny i zagrożenia
bezpieczeństwa państwa. W związku z powyższym zastosowanie ma
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. (Dz. U. z 2007 r. nr 133 poz.
924).
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii
elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla
Wojskowego Instytutu Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym przy ul.
Warszawskiej 22A. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 3
do SIWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 2 formularzu cenowym, który należy prawidłowo wypełnić. Pozycje cenowe
umożliwiają Zamawiającemu sprawdzenie poprawności obliczania ceny oraz
poprawiania omyłek rachunkowych, jeżeli takie zaistnieją. Wymagania stawiane

Wykonawcy. 1)Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami
technicznymi i normami jakościowymi dla przedmiotu zamówienia. 2)Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
dostarczania przedmiotu zamówienia. 3)Wymagana jest należyta staranność przy
realizacji zobowiązań przedmiotu umowy, rozumiana jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
4)Zamawiający informuje, iż ze względu na charakter wykonywanych zadań posiada
obiekty, które będą stanowić zabezpieczenie na czas wojny i zagrożenia
bezpieczeństwa państwa. W związku z powyższym zastosowanie ma
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. (Dz. U. z 2007 r. nr 133 poz.
924).

