
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 292268-2015 z dnia 2015-10-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Niemodlin 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Niemodlin. 

Termin składania ofert: 2015-11-10 

 

Numer ogłoszenia: 162189 - 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 292268 - 2015 data 30.10.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, woj. opolskie, tel. 077 4606295, fax. 

077 4606260. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

W ogłoszeniu jest: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

zrealizował: - co najmniej jedną dostawę obejmującą swoim zakresem dostawę energii elektrycznej. 

Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej 

dostawy polegającej na dostawie energii elektrycznej o wolumenie przekraczającym 700 MWh.. 

W ogłoszeniu powinno być: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, zrealizował: - co najmniej jedną dostawę obejmującą swoim zakresem dostawę energii elektrycznej. 

Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej 

dostawy polegającej na dostawie energii elektrycznej o wolumenie przekraczającym 1100 MWh.. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 

W ogłoszeniu jest: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: ... 2. Zmiana 

ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: zmiana ilości punktów poboru 

energii.. 

W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: ... 2. 

Zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: zmiana ilości punktów 

poboru energii, przy zachowaniu katalogu grup taryfowych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 10.11.2015 godzina 11:00. 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 13.11.2015 godzina 09:00. 

 
       Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się 
    na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 06.11.2015 r. 

 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=292268&rok=2015-10-30

