
Chotcza, dnia 10.12.2018 r. 

ZP.271.9.2018 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii 

elektrycznej”. 

 

Uczestnicy postępowania 

 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Punkt 2 ust. 1 SIWZ, otrzymuje brzmienie: 

1. „Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej - całodobowej  do 

punktów poboru energii szczegółowo opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ  w okresie 

od 01.02.2019 r. do 31.12.2020 r.  

 

Punkt 2 ust. 2 SIWZ, otrzymuje brzmienie: 

1. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 383 330 kWh i jest 

jedynie przybliżoną ilością zapotrzebowania, która w trakcie wykonywania umowy, 

może ulec zmianie. Faktyczne zapotrzebowanie na energię elektryczną, czyli mniejsze 

lub większe, uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych 

Odbiorców. Ewentualna zmiana ilości zakupionej energii, w szczególności 

spowodowana zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE dla poszczególnych 

Odbiorców, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej, faktycznym poborem 

energii w ramach poszczególnych PPE nie będą skutkować obciążeniem 

Zamawiającego ani odbiorców dodatkowymi kosztami. 

 

Punkt 2 ust. 14 pkt. a) SIWZ, otrzymuje brzmienie: 

1. Rozdzielone na czas określony do 31.01.2019 r. zawarte z NOVUM S.A 

 

Punkt 2 ust. 16 SIWZ, otrzymuje brzmienie: 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w formularzu ofertowym, 

że w przypadku wyboru jego oferty i podpisania umowy będzie posiadał zawartą 

umowę generalną OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów 

Odbiorców za pośrednictwem lokalnej sieci dystrybucyjnej OSD przez okres od 

01.02.2019 r. do 31.12.2020 r. 

Punkt 3 ust. 1 SIWZ, otrzymuje brzmienie: 



1. Termin wykonania zamówienia: od 01.02.2019 r. do 31.12.2020 r.  

 

Punkt 10 ust. 7 SIWZ, otrzymuje brzmienie: 

1. Zamawiający zaleca, aby ofertę umieścić w jednej zapieczętowanej kopercie 

wewnętrznej oraz  

w jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: 

Oferta na: 

„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” 

- nie otwierać przed dniem 14.12.2018 r. godz. 10.00 

 

Punkt 11 ust. 1 SIWZ, otrzymuje brzmienie: 

1. Termin składania ofert upływa 14.12.2018 r. o godz. 10.00. Decydujące znaczenie 

dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

 

Punkt 11 ust. 4 SIWZ, otrzymuje brzmienie: 

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie 

Zamawiającego, pokój nr 12. 

 

Punkt 12 ust. 6 SIWZ, otrzymuje brzmienie: 

1. Cena ofertowa brutto służy do przeprowadzenia badania na podstawie złożonych ofert  

w kryterium cena, z tego tytułu nie należy się Wykonawcy żadne roszczenie. 

Rozliczenie  

z Wykonawcą odbywać się będzie  na podstawie cen jednostkowych netto za energię 

elektryczną czynną – całodobową w zł/kWh określonych w treści formularza cenowego 

w komunie nr 5 oraz  faktycznej ilości pobranej energii elektrycznej  przy zastosowaniu 

prawidłowej stawki podatku VAT. Faktyczne zużycie energii elektrycznej ustalane 

będzie i rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych w 

punktach poboru zał. nr 6 do SIWZ według cen określonych w ofercie, które będą 

obowiązywały przez cały okres zawartej umowy tj.; 01.02.2019 r. – 31.12.2020 r.. 

 

Pomimo dokonanej zmiany treści w SIWZ Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do 

dnia 14.12.2018 r. do godz. 10:00. 

 

 


