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Otwock:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 25153-2017 

Data: 14/02/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA, Krajowy 

numer identyfikacyjny 1015871000000, ul. ul. Bolesława Prusa  42372, 05-400   Otwock, 

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 794 671, e-mail zp@zozmswia.pl, faks 

227 794 671.  

Adres strony internetowej (url): www.zozmswia.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: II 

Punkt: 8) 

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: data zakończenia: 31/03/2019  

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na 

który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny 

system zakupów: data zakończenia: 30/04/2019  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca 

wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie 

co najmniej dwa zamówienia na dostawy energii elektrycznej o wolumenie co najmniej 2,0 

GWh w skali roku. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 

dostaw. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie 

z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub 

dokumentach wskazanych w SIWZ  

W ogłoszeniu powinno być: warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwa 

zamówienia na dostawy energii elektrycznej o wolumenie co najmniej 2,0 GWh w skali roku. 

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw. Ocena 

spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 

spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach 

wskazanych w SIWZ. Zamawiający uzna warunek posiadania Generalnej Umowy 



Dystrybucyjnej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) za spełniony, jeśli 

wykonawca złoży stosowne oświadczenie o obowiązywaniu ww. umowy.  
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