Dz.U./S S134
14/07/2021
357815-2021-PL

1/3

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357815-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2021/S 134-357815
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 129-343796)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Wyzwolenia 39
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-300
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@wpwik.pl
Tel.: +48 746488127
Faks: +48 746665960
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wpwik.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Wyzwolenia 39
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-300
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@wpwik.pl
Tel.: +48 746488127
Faks: +48 746665960
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wpwik.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup energii elektrycznej dla obiektów WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK w Wałbrzychu

II.1.2)

Główny kod CPV
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09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 716, wraz z późniejszymi zmianami) do obiektów WPWiK
Sp. z o.o. wyszczególnionych w Załączniku nr 1a do SWZ i WZWiK wyszczególnionych w Załączniku 1b do
SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 129-343796

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
1. Na ofertę składają się:
1) wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ – sporządzony
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
2) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – sporządzony pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym):
a) jako własne oświadczenie wykonawcy;
b) dla każdego z podmiotów udostępniających wykonawcy zasoby, o ile wykonawca polega na zasobach innych
podmiotów,
c) dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli taka sytuacja występuje);
3) pełnomocnictwo lub inne dokumenty (o ile Wykonawca będzie korzystał w niżej opisanej czynności z
pełnomocnika) – sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku wskazania
bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu
wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. Jeżeli osoba/osoby działa na
podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać wymagany
zakres umocowania;
4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (jeżeli taka sytuacja występuje), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo, sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku
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wieloosobowej reprezentacji wykonawcy pełnomocnictwo musi zawierać kwalifikowane podpisy wszystkich
umocowanych osób do wystawienia pełnomocnictwa;
5) zobowiązanie do udostępnienia niezbędnych zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z rozdz. VII ust. 3 SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując
spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – składane
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podmiotu udostępniającego zasoby (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
6) dowód wniesienia wadium – zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. IX SWZ, w oryginale w postaci
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia
(tylko, gdy wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej);
7) dokument, o którym mowa w pkt 3 dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego wykonawcy
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
2. Zamówienie wspólne z WZWiK w Wałbrzychu. Upoważnionym do przeprowadzenia postępowania w imieniu
obu podmiotów Zamawiających (WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK) jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Wałbrzychu. Pozostałe wymogi zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
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