
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 152791-2016 z dnia 2016-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w 

Warszawie do obiektów przy ul. Dorodnej 16 (taryfa B21) i do obiektów przy ul. Na Krańcu 3 (taryfa C21) 

oraz opracowanie propozycji... 

Termin składania ofert: 2016-08-09  

 

Numer ogłoszenia: 175219 - 2016; data zamieszczenia: 05.08.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 152791 - 2016 data 22.07.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, woj. mazowieckie. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty dotyczące: 1) przedmiotu zamówienia publicznego objętego niniejszym 

postępowaniem; 2) sposobu realizacji przedmiotu umowy, a w tym m.in. zmiany: a) 

obowiązującej stawki podatku akcyzowego, zwanego dalej akcyzą, wyrobów akcyzowych, b) 

obowiązującej stawki VAT pod warunkiem zmian: stawki akcyzy wyrobów akcyzowych i/lub 

stawki VAT, obowiązujących na terenie Polski, potwierdzonych odpowiednimi ustawami i/lub 

stosownymi aktami wykonawczymi do tych ustaw obowiązujących na terenie Polski, c) 

obowiązujących przepisów zawartych w ustawie Prawo energetyczne i na tej podstawie zmiany 

przepisów w innych ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, 3) terminu płatności i 

terminu realizacji umowy, o którym jest mowa w § 3. ust. 1 wzoru umowy spowodowanej 

zaistnieniem okoliczności, o których mowa w § 3. ust. 1 oraz siły wyższej, o której jest mowa w § 

7. wzoru umowy; w przypadkach określonych w § 10. ust. 2 wzoru umowy stanowiącego 

Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1) sposobu realizacji przedmiotu umowy, a w tym m.in. zmiany: a) 

obowiązującej stawki podatku akcyzowego, zwanego dalej akcyzą, wyrobów akcyzowych, b) 
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obowiązującej stawki podatku VAT, c) obowiązujących przepisów zawartych w ustawie Prawo 

energetyczne i na tej podstawie zmiany przepisów w innych ustawach oraz aktach 

wykonawczych do tych ustaw, 2) terminu płatności i terminu realizacji umowy, o którym jest 

mowa w § 3. ust. 1 wzoru umowy spowodowanej zaistnieniem okoliczności, o których mowa w § 

3. ust. 1 oraz siły wyższej, o której jest mowa w § 7. wzoru umowy; w przypadkach określonych w 

§ 10. ust. 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16). 

 W ogłoszeniu jest: 1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania 

ofert, o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, w bud. Nr 

57, w sali Rady Naukowej 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub 

więcej kompletnych części zamówienia, o których mowa w Rozdziale III SIWZ w ust. 1.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin 

składania ofert, o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, w 

bud. Nr 57, w sali Rady Naukowej 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 

jedną lub więcej kompletnych części zamówienia, o których mowa w Rozdziale III SIWZ w ust. 1. 

3) Wymóg zawarty w sekcji III ust. III.4) pkt III.4.1) tiret 3 (kryterium 3) dotyczy Części B 

zamówienia. 

 

 


