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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej,

obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej,

na potrzeby budynków i obiektów zarządzanych i administrowanychprzezZakład Gospodarki

Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o. Szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od dnia

01.01.2021r. do dnia 31.12.2021 r. wyniesie 502 482,00[kWh] w tym: - w grupie taryfowej B22 209

338,00 kWh, - w grupie taryfowej C12A 57 963,00kWh, - w grupie taryfowej C23 228 301,00 kWh,

- w grupie taryfowej G11 6 865,00 kWh, - w grupie taryfowej C11 15,00 kWh. Określone przez
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zamawiającego szacunkowe zużycie energii ma charakter jedynie orientacyjny, w celu określenia

wartości zamówienia i nie stanowi zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Łączna ilość

zużycia energii może się zmienić w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.

Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez

Zamawiającego innej ilości energii niż ilość szacunkowa. Dostawa energii elektrycznej i

świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 833) oraz przepisach

wykonawczych do tej ustawy. Rozliczenia i płatności odbywać się będą na podstawie bieżących

wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy dla usług

dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Taryfy dla

energii elektrycznej Wykonawcy określonej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące

poszczególnych punktów poboru w zakresie lokalizacji, grupy taryfowej, mocy itp. zostały

przedstawione w załączonym dokumencie o nazwie: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

– stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub

zmniejszenia punktów poboru w rozmiarze nie większym niż 20 %, zmianę grupy taryfowej,

zwiększenia lub zmniejszenia planowanego zużycia energii elektrycznej.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii

elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji

energii elektrycznej, na potrzeby budynków i obiektów zarządzanych i administrowanych przez

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o. Szacunkowe zużycie energii

[kWh] w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wyniesie 502 482,00[kWh] w tym: -

w grupie taryfowej B22 209 338,00 kWh, - w grupie taryfowej C12A 57 963,00 kWh, - w grupie

taryfowej C23 228 301,00 kWh, - w grupie taryfowej G11 6 865,00 kWh, - w grupie taryfowej

C11 15,00 kWh. Określone przez zamawiającego szacunkowe zużycie energii ma charakter

jedynie orientacyjny, w celu określenia wartości zamówienia i nie stanowi zobowiązania do

zakupu energii w podanej ilości. Łączna ilość zużycia energii może się zmienić w zależności od

bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek

roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego innej ilości energii niż ilość szacunkowa.

Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez

Zamawiającego mniejszej ilości energii niż ilość szacunkowa Dostawa energii elektrycznej i

świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10
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kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 833) oraz przepisach

wykonawczych do tej ustawy. Rozliczenia i płatności odbywać się będą na podstawie

bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z

Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu

Dystrybucyjnego oraz Taryfy dla energii elektrycznej Wykonawcy określonej w ofercie.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru w zakresie lokalizacji,

grupy taryfowej, mocy itp. zostały przedstawione w załączonym dokumencie o nazwie:

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia punktów poboru w

rozmiarze nie większym niż 20 %, zmianę grupy taryfowej, zwiększenia lub zmniejszenia

planowanego zużycia energii elektrycznej. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy

taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz

wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
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