
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Numer ogłoszenia: 297238 - 2014; data zamieszczenia: 08.09.2014 
 

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 293392 - 2014 data 03.09.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Roźwienica, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica, woj. podkarpackie, tel. 016 622-58-

87, fax. 016 6225822. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.. 

 W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 

budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2014 r. do 

31.12.2014 r. Szczegółowe dane dotyczące układów zasilania oraz prognozowanego 

zużycia energii czynnej w okresie od 01.07.2012 do 31.12.2012 zawarte są w 

załączniku nr 1 do SIWZ W terenie Zamawiającego znajduje się 127 układów 

pomiarowo-rozliczeniowych, w tym: a) 82 układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie 

taryfowej C 11 b) 46 układów pomiarowo-rozliczeniowych w grupie taryfowej C110 

c) 1 układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej C12 BW d) 1 układ 

pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej C12 A e) 1 układ pomiarowo-

rozliczeniowy w grupie taryfowej C 12W f) 1 układ pomiarowo-rozliczeniowy w 

grupie taryfowej G 12 BW g 2 układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B 

21 h) 1 układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej C 21 Wykaz punktów 

poboru energii elektrycznej i ich podstawowych parametrów technicznych stanowi 

załącznik numer 8 do SIWZ. 2. Szacunkowe zużycie energii dla budynków podanych 

w w/w załączniku w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wynosi 812 167 kWh 

łącznie. 3. Szacunkowa ilość zamawianej energii podana w załączniku nr 8 do SIWZ 

ma charakter jedynie 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 maksymalnej ilości energii. 

Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała 

dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą 

ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 4. Wykonawca 

zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 

bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. 5. 

Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby 

odbiorcy końcowego. 6. Dostawca energii zobowiązany jest najpóźniej do dnia 

zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, posiadać umowę 

dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla 



obiektów Zamawiającego. 7. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy 

techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi 

Normami.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii 

elektrycznej do budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz 

do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Roźwienica w okresie od 

01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Szczegółowe dane dotyczące układów zasilania oraz 

prognozowanego zużycia energii czynnej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 

zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ W terenie Zamawiającego znajduje się 139 

układów pomiarowo-rozliczeniowych, w tym: a) 86 układy pomiarowo-rozliczeniowe 

w grupie taryfowej C 11 b) 46 układów pomiarowo-rozliczeniowych w grupie 

taryfowej C110 c) 1 układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej C12 BW d) 1 

układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej C12 A e) 1 układ pomiarowo-

rozliczeniowy w grupie taryfowej C 12W f) 1 układ pomiarowo-rozliczeniowy w 

grupie taryfowej G 12 BW g 2 układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B 

21 h) 1 układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej C 21 Wykaz punktów 

poboru energii elektrycznej i ich podstawowych parametrów technicznych stanowi 

załącznik numer 8 do SIWZ. 2. Szacunkowe zużycie energii dla budynków podanych 

w w/w załączniku w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosi 816 051 kWh 

łącznie. 3. Szacunkowa ilość zamawianej energii podana w załączniku nr 8 do SIWZ 

ma charakter jedynie 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 maksymalnej ilości energii. 

Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała 

dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą 

ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 4. Wykonawca 

zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 

bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. 5. 

Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby 

odbiorcy końcowego. 6. Dostawca energii zobowiązany jest najpóźniej do dnia 

zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, posiadać umowę 

dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla 

obiektów Zamawiającego. 7. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy 

techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi 

Normami.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.. 

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

postępowaniu lub ofert: 10.09.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w 

Roźwienicy 37-565 Roźwienica 1 Pokój Nr 2.. 

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

w postępowaniu lub ofert: 15.09.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w 

Roźwienicy 37-565 Roźwienica 1 Pokój Nr 2.. 

 

 


