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Numer ogłoszenia: 251296-2014; data zamieszczenia: 

28.07.2014 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 245404-2014 data 22.07.2014r. 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 022 

7583061 w. 109, fax. 022 7248039. 

 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2) 

W ogłoszeniu jest:  
 
Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca spełni 
warunek w sytuacji, kiedy wykaże, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał bądź wykonuje 
zamówienia z zakresu dostaw (sprzedaży) energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. min. 3 klientów, na rzecz, których prowadzona była 
sprzedaż energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 3 GWh dla każdego w skali roku. Zamawiający  
w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe dopuszcza nie tylko 
zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część 
zamówienia już wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w powyższym 
warunku. Jeżeli Wykonawca przedstawi mniej niż 3 zamówienia obejmujące sprzedaż energii 

elektrycznej w rozmiarze co najmniej 3 GWh dla każdego w skali roku, będzie to uznane przez 
Zamawiającego jako niewywiązanie się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który 
podważa posiadanie poziomu kwalifikacji, kompetencji i rzetelności wymaganego dla należytego 
wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji udzielanego zamówienia. Zamawiający będzie oceniał 
spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową weryfikację wykazu dostaw w zakresie 
przedmiotowym jak i ilościowym w szczególności co do zgodności z wymienionym w powyższym 
warunku 

 
 
W ogłoszeniu powinno być:  
 
Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca spełni 
warunek w sytuacji, kiedy wykaże, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał bądź wykonuje 
zamówienia z zakresu dostaw (sprzedaży) energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. min. 3 klientów, na rzecz, których prowadzona była 
sprzedaż energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 2 GWh dla każdego w skali roku. Zamawiający  
w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe dopuszcza nie tylko 

zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część 
zamówienia już wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w powyższym 
warunku. Jeżeli Wykonawca przedstawi mniej niż 3 zamówienia obejmujące sprzedaż energii 
elektrycznej w rozmiarze co najmniej 2 GWh dla każdego w skali roku, będzie to uznane przez 
Zamawiającego jako niewywiązanie się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który 
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podważa posiadanie poziomu kwalifikacji, kompetencji i rzetelności wymaganego dla należytego 
wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji udzielanego zamówienia. Zamawiający będzie oceniał 
spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową weryfikację wykazu dostaw w zakresie 
przedmiotowym jak i ilościowym w szczególności co do zgodności z wymienionym w powyższym 
warunku. 
 

 

 
 

Burmistrz Miasta Milanówka 
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    Jerzy Wysocki 

 


