
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii na

rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z podziałem na 2 części – postępowanie
powtórne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE

1.2.) Oddział zamawiającego: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140187435

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Pańska 3

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-124

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@artmuseum.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.artmuseum.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00294629/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-01 14:25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00282022/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą: 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
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- 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) – część I przedmiotu zamówienia
- 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) – część II przedmiotu zamówienia
przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 130, 836 i 1572). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek
bankowy Bank BGK nr 11 1130 1017 0020 1473 3420 0002 z dopiskiem Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej część …….
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych
na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp, przy czym:
1) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego
bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,
2) dokumenty te zostaną złożone w oryginale.
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

Po zmianie: 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
- 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) – część I przedmiotu zamówienia
- 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) – część II przedmiotu zamówienia
przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 130, 836 i 1572). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek
bankowy Bank BGK nr 41 1130 1017 0020 1473 3420 0002 z dopiskiem Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej część …….
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych
na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp, przy czym:
1) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego
bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,
2) dokumenty te zostaną złożone w oryginale.
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-12-02 12:00

Po zmianie: 
2021-12-06 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-12-02 12:30

Po zmianie: 
2021-12-06 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-12-31

Po zmianie: 
2022-01-04
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