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(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 30.3.2018, 2018/S 063-141165)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:09300000
Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
8. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany podatku akcyzowego.
Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany podatku VAT na następujących
zasadach: Cena brutto może ulec zmianie w sytuacji wejścia w życie zmian powszechnie obowiązujących w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisów o podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku obowiązująca pozostaje cena netto
powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.6.2018. Zakończenie 31.5.2019
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje; punkt 1.2
1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 7.5.2018 r. o godzinie 12:00
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje; punkt 2.1
2.1. Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 217 budynek dyrekcji GIG do dnia
7.5.2018 r. do godz. 12:00.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących;
punkt 2
2. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.5.2018 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
7.5.2018 (12:15)
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany podatku akcyzowego.
Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany podatku VAT na następujących
zasadach: Cena brutto może ulec zmianie w sytuacji wejścia w życie zmian powszechnie obowiązujących w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisów o podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku obowiązująca pozostaje cena netto
powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
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Rozpoczęcie 1.7.2018. Zakończenie 30.6.2019
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje; punkt 1.2
1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 8.5.2018 (12:00)
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje; punkt 2.1
2.1. Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 217 budynek dyrekcji GIG do dnia
8.5.2018 (12:00)
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących;
punkt 2
2. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany akcyzy.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.5.2018 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
8.5.2018 (12:00)
Tekst do dodania:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny ofertowej.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:
— pieniądzu - należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A. 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Uwaga: Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku,
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego.


