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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79
Kalisz
62-800
Polska
Tel.: +48 627651397
E-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm
Faks: +48 627571323
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.kalisz.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową tj. polegającą na świadczeniu usługi przesyłania
lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej
Numer referencyjny: 18/18

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową tj. polegającą na
świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla niżej
wymienionych punktów odbioru Zamawiającego:
a) Wojewódzki Szpital Zespolony im L. Perzyny w Kaliszu – obiekty przy ul. Poznańskiej 79:
zasilanie podstawowe sekcja II i zasilanie rezerwowe sekcja I
b) Wojewódzki Szpital Zespolony im L. Perzyny w Kaliszu – obiekty przy ul. Toruńskiej 7:
• stacja transformatorowa nr 10055
• stacja transformatorowa nr 10196
• obiekt niemieszkalny dla celów zasilania rezerwowego
c) Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu – Pogotowie Ratunkowe
a) podstacja: 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56
b) podstacja: 62-874 Brzeziny, ul. 1000-lecia 10
c) podstacja: 62-820 Stawiszyn, ul. Kaliska 14
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: perzyna
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-048763
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 064-141959
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/03/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w pkt D.1.g) - dokument ten
potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
Powinno być:
b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w pkt D.1.i) - dokument ten
potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

