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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 659331-N-2018 

Data: 07/12/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach, Krajowy numer identyfikacyjny 39041975100000, ul. 

Dworcowa  95, 59-180   Gaworzyce, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 316 170, e-mail 

zuk@gaworzyce.com.pl, faks 768 316 286. 

Adres strony internetowej (url): http://bip.gaworzyce.com.pl/ 

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: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla 

budynków i obiektów Zakładu Usług Komunalnych i świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis 

punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym 

integralną część niniejszej SIWZ. 3.1.1 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii elektrycznej zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz 

aktami wykonawczymi do tej ustawy, taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej 

właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 3.1.2 
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Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt.30 ustawy 

Prawo energetyczne, realizowana na podstawie umowy kompleksowej o której mowa w art. 5 

ust.3 tej ustawy. 3.1.3 Miejsca dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji 

przedstawia załącznik Nr 1 do SIWZ. 3.1.4 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług 

dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo 

energetyczne, kodeksu cywilnego oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. 

3.1.5 Rozliczenie dostawy z usługą dystrybucji odbywać się będzie na podstawie faktycznego 

zużycia energii wg cen i stawek opłat określonych w ofercie wykonawcy i z Taryfy Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego. 3.1.6 Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć przewidywane roczne 

zużycie energii w kWh: 1. grupa taryfowa C11 108.700 kWh 2. grupa taryfowa C12a 78.600 

kWh 3. grupa taryfowa C12b 12.700 kWh 4. grupa taryfowaC21 107.000 kWh 3.1.7 

Przewidywane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania 

ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu 

energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu 

nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 3.1.8 Obowiązkiem wybranego 

Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie 

zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach 

związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. 3.1.9 Do Wykonawcy należeć będzie 

również dokonanie na wniosek Zamawiającego zmian grup taryfowych dla poszczególnych 

obiektów Zamawiającego w dotychczas obowiązujących umowach dystrybucyjnych. 

W ogłoszeniu powinno być: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla 

budynków i obiektów Zakładu Usług Komunalnych i świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis 

punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym 

integralną część niniejszej SIWZ. 3.1.1 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii elektrycznej zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz 

aktami wykonawczymi do tej ustawy, taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej 

właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 3.1.2 

Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt.30 ustawy 

Prawo energetyczne, realizowana na podstawie umowy kompleksowej o której mowa w art. 5 
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ust.3 tej ustawy. 3.1.3 Miejsca dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji 

przedstawia załącznik Nr 1 do SIWZ. 3.1.4 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług 

dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo 

energetyczne, kodeksu cywilnego oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. 

3.1.5 Rozliczenie dostawy z usługą dystrybucji odbywać się będzie na podstawie faktycznego 

zużycia energii wg cen i stawek opłat określonych w ofercie wykonawcy i z Taryfy Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego. 3.1.6 Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć przewidywane roczne 

zużycie energii w kWh: 1. grupa taryfowa C11 108.700 kWh 2. grupa taryfowa C12a 78.600 

kWh 3. grupa taryfowa C12b 12.700 kWh 4. grupa taryfowaC21 107.000 kWh 3.1.7 

Przewidywane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania 

ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu 

energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu 

nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 3.1.9 Do Wykonawcy należeć 

będzie również dokonanie na wniosek Zamawiającego zmian grup taryfowych dla 

poszczególnych obiektów Zamawiającego w dotychczas obowiązujących umowach 

dystrybucyjnych. 
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