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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236121-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Elektryczność
2022/S 087-236121

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 076-206989)

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

Oficjalna nazwa: Gmina Grodzisk Mazowiecki
Krajowy numer identyfikacyjny: 5291745901
Adres pocztowy: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 12A
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-825
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Nagat
E-mail: zamowienia@grodzisk.pl 
Tel.:  +48 227555534
Faks:  +48 227555327
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.grodzisk.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługami dystrybucji dla obiektów i infrastruktury oraz 
podległych jednostek organizacyjnych Gminy Grodzisk Mazowiecki
Numer referencyjny: ZP.271.41.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługami dystrybucji dla 
obiektów i infrastruktury oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Grodzisk Mazowiecki. Wykonawca 
zobowiązany będzie w chwili rozpoczęcia świadczenia dostaw energii elektrycznej do posiadania aktualnej 
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla usługi kompleksowej (w skrócie GUD-
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K) z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (w skrócie OSD), umożliwiającą sprzedaż energii 
elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego.

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

29/04/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 076-206989

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Zamawiający będzie stosował procedurę o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (t.j. procedurę odwróconą). 
Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 10 dni oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu 
JEDZ. JEDZ sporządza odrębnie: — Wykonawca / każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, — podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca 
celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku JEDZ potwierdza 
brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 
jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy. W zakresie części IV JEDZ pn: „Kryteria kwalifikacji”, 
Wykonawca może ograniczyć się do wypełnieni sekcji α, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej 
z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie 
Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 
oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów wymienionych w Rozdziale II podrozdział 9 ust. 2 ppkt 2.2. 
SWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale II podrozdział 9 ust. 2 ppkt 2.2 SWZ żąda dokumentów 
wymienionych w rozdziale II podrozdział 9 ust. 2 ppkt 2.3–2.5 SWZ. Zamawiający będzie wymagał wykazania 
braku podstaw wykluczenia w stosunku do podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 
118 ustawy Pzp, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów dotyczących tego podmiotu, o których 
mowa w rozdziale II podrozdział 9 ust. 2 pkt 2.2. lit a, i c–f. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na 
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp, Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje 
się w treści SWZ. Pozostałe informacje (ze względu na ograniczona liczbę znaków) zawarte są w treści SWZ.
Powinno być:
Zamawiający będzie stosował procedurę o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (t.j. procedurę odwróconą). 
Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 10 dni oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu 
JEDZ. JEDZ sporządza odrębnie: — Wykonawca / każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz 
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spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, — podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak 
podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot 
udostępnia swoje zasoby Wykonawcy. W zakresie części IV JEDZ pn: „Kryteria kwalifikacji”, Wykonawca 
może ograniczyć się do wypełnieni sekcji α, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych 
sekcji (A–D) w części IV JEDZ. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, w 
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 
1 ustawy Pzp i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
dokumentów wymienionych w Rozdziale II podrozdział 9 ust. 2 ppkt 2.2. SWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa 
w rozdziale II podrozdział 9 ust. 2 ppkt 2.2 SWZ żąda dokumentów wymienionych w rozdziale II podrozdział 9 
ust. 2 ppkt 2.3–2.5 SWZ. Zamawiający będzie wymagał wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do 
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, poprzez przedstawienie 
odpowiednich dokumentów dotyczących tego podmiotu, o których mowa w rozdziale II podrozdział 9 ust. 2 pkt 
2.2. lit a, i c–f. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy 
Pzp, Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w treści SWZ. Pozostałe informacje (ze 
względu na ograniczona liczbę znaków) zawarte są w treści SWZ.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 14/08/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 16/08/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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