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OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 623325-N-2017  

Data: 28/11/2017  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 

16240600000, ul. Czarna Rola  4, 61-625   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 827 05 

10, e-mail sekretariat@poznan.wios.gov.pl, faks 618 270 522.  

Adres strony internetowej (url): www.poznan.wios.gov.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III.  

Punkt: 5.1)  

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

dostarczenia następujących dokumentów: a) aktualnej koncesji na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, o której mowa w art. 32 ustawa z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017, poz. 220) wydanej przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji energii elektrycznej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku 

Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej lub aktualnej podpisanej umowy 

generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych 

energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej - w 

przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.  

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

dostarczenia następujących dokumentów: a) aktualnej koncesji na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, o której mowa w art. 32 ustawa z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017, poz. 220) wydanej przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji energii elektrycznej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku 

Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej lub aktualnej podpisanej umowy 

generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych 

energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej lub 

oświadczenia o posiadaniu podpisanej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

(OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się 

miejsce dostarczenia energii elektrycznej – zgodnie z załącznikiem - w przypadku Wykonawców nie 

będących właścicielami sieci dystrybucyjnej  



 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2017-12-07, godzina: 09:45,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2017-12-08, godzina: 09:15, 


