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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64451-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Sulejówek: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2020/S 028-064451

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 014-027802)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Adres pocztowy: ul. Oleandrów 5
Miejscowość: Sulejówek
Kod NUTS: PL925
Kod pocztowy: 05-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eliza Gajowczyk
E-mail: przetargi@muzeumpilsudski.pl 
Tel.:  +48 228420425
Faks:  +48 228420425
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumpilsudski.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Numer referencyjny: MJP/ZP/1/2020

II.1.2) Główny kod CPV
09300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Muzeum Józefa Piłsudskiego w
Sulejówku na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz.
755 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Zakres zamówienia obejmuje dostawę
energii elektrycznej do 3 (trzech) punktów poboru energii elektrycznej (PPE) znajdujących się na terenie
kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27802-2020:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@muzeumpilsudski.pl
www.muzeumpilsudski.pl


Dz.U./S S28
10/02/2020
64451-2020-PL

Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 2

10/02/2020 S28
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 2

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

05/02/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 014-027802

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje, co
najmniej 2 dostawy energii elektrycznej trwające nie krócej niż 12 miesięcy każda, o wolumenie co najmniej 1
500 000 kWh w skali roku każda.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje, co
najmniej 2 dostawy energii elektrycznej trwające nie krócej niż 12 miesięcy każda, o wolumenie co najmniej 1
300 000 kWh w skali roku każda.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27802-2020:TEXT:PL:HTML

