
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 218631-2014 z dnia 2014-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skórzec
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Lista punktów poboru wraz z szacowanym 
zapotrzebowaniem została...
Termin składania ofert: 2014-10-30 

Numer ogłoszenia: 225731 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 218631 - 2014 data 16.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, woj. mazowieckie, tel. 025 6312891, fax. 025 

6312891.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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

W ogłoszeniu jest: 2. Szacunkowe zapotrzebowanie: a) dla oświetlenia ulicznego: w roku 2015: 

162.698,00 kWh; w roku 2016: 162.698,00 kWh; razem: 325.396,00 kWh. b) dla pozostałych 

obiektów: w roku 2015: 484.569,00 kWh; w roku 2016: 494.569,00 kWh; razem: 979.138,00 kWh. 

Razem wszystkie obiekty: 1.304.534,00 kWh. Z uwagi na rozpoczęte i planowane inwestycje, 

skutkujące powstaniem nowych punktów poboru w trakcie realizacji umowy, przewiduje się możliwość 

zwiększenia bądź zmniejszenia ilości punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w załączniku 

nr 7.1. do SIWZ do 20% całkowitej liczby punktów poboru. W efekcie zmiany liczby punktów poboru 

przewiduje się możliwość wzrostu zapotrzebowania na dostawy energii w trakcie realizacji 

zamówienia na poziomie 10% , tj. 1.304.534,00 x 110% = 1.434.987,40 kWh.

W ogłoszeniu powinno być: 2. Szacunkowe zapotrzebowanie: a) dla oświetlenia ulicznego: w roku 

2015: 163.838,00 kWh; w roku 2016: 163.838,00 kWh; razem: 327.676,00 kWh. b) dla pozostałych 

obiektów: w roku 2015: 483.429,00 kWh; w roku 2016: 493.429,00 kWh; razem: 976.858,00 kWh. 

Razem wszystkie obiekty: 1.304.534,00 kWh. Z uwagi na rozpoczęte i planowane inwestycje, 

skutkujące powstaniem nowych punktów poboru w trakcie realizacji umowy, przewiduje się możliwość 

zwiększenia bądź zmniejszenia ilości punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w załączniku 

nr 7.1. do SIWZ do 20% całkowitej liczby punktów poboru. W efekcie zmiany liczby punktów poboru 

przewiduje się możliwość wzrostu zapotrzebowania na dostawy energii w trakcie realizacji 

zamówienia na poziomie 10% , tj. 1.304.534,00 x 110% = 1.434.987,40 kWh.

Strona 1 z 1

2014-10-24http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&p...


