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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237955-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 087-237955

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 066-175612)

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/

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
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:

29/04/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 066-175612

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.108 ust. 1 oraz art. 109 
ust.1 pkt 1–5 i 7–10 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. 
poz.1129, wraz z późniejszymi
zmianami);
2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne 
uprawnienia do wykonywania działalności, w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną, na podstawie 
aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 poz. 716, wraz z późniejszymi zmianami). Na potwierdzenie spełnienia tego warunku 
Zamawiający żąda przedłożenia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również 
wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wymogi 
dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych oraz pozostałe wymogi określono w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z rozdz. V Specyfikacji 
Warunków Zamówienia
2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne 
uprawnienia do wykonywania działalności, w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną, na podstawie 
aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 poz. 716, wraz z późniejszymi zmianami). Na potwierdzenie spełnienia tego warunku 
Zamawiający żąda przedłożenia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również 
wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wymogi 
dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych oraz pozostałe wymogi określono w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.
Numer sekcji: III.1.4
Zamiast:
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Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku. O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 
109 ust.1 pkt 1–5 i 7–10 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. 
poz.1129, wraz z późniejszymi zmianami) oraz spełniają warunki określone w sekcji III ogłoszenia oraz w rozdz. 
VI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum 
oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się
Wykonawca. Wymogi dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych oraz pozostałe wymogi określono w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku. O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z rozdz. V Specyfikacji 
Warunków Zamówienia oraz spełniają warunki określone w sekcji III ogłoszenia oraz w rozdz. VI Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum oraz innych 
podmiotów, na których zasoby powołuje się
Wykonawca. Wymogi dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych oraz pozostałe wymogi określono w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 08/08/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 16/08/2022
Numer sekcji: VI.1
Zamiast:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Powinno być:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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