
ZMIANA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dot.: przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Grupy 

Zakupowej Gminy Grójec w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2019r., znak: 

OR.271.2.2017.SJB 

 

Zamawiający, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zmienia w przedmiotowym 

postępowaniu treść SIWZ oraz załączników do SIWZ, tj.: Załącznika nr 1 - Szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia, Załącznika nr 3 – Formularza jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia, Załącznika nr 7 – Formularza cenowego oraz Pełnomocnictwa, 

stanowiącego Załącznik do umowy. 

1. Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ: 

1) w Części III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w 

okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2019 roku wynosi 6 130 472 kWh. Wskazane w 

załączniku nr 1 do SIWZ wartości są wartościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla 

realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania 

umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony 

Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących 

wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych za sprzedaż energii elektrycznej 

zgodnie z ofertą Wykonawcy. Tym samym Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania 

100 % wolumenu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. W stosunku do podmiotów 

wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający gwarantuje, iż zrealizuje 

zamówienie na poziomie nie niższym, niż 60% wolumenu określonego w załączniku nr 

1 do SIWZ.”; 

2) w Części XV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Cena oferty jest ceną brutto za energię elektryczną dla 

punktów poboru szczegółowo określonych w Opisie przedmiotu zamówienia na 

warunkach określonych w SIWZ tj. za  6 130 472 kWh energii elektrycznej, 

stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od dnia 

01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019r.” 

2. Zamawiający informuje, że zmianie ulegają następujące Załączniki do SIWZ: 

1) nr 1 - Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia,  

2) nr 3 – Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),  

3) nr 7 – Formularz cenowy, 

4) Pełnomocnictwo, stanowiące Załącznik do umowy. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienione dokumenty znajdują się na stronie 

internetowej zamawiającego pod nazwą: 

1) SIWZ aktualny, 

2) Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zał. Nr 1 do SIWZ Arkusz 2 aktualny,  

3) Załącznik nr 3 – Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia aktualny,  

4) Załącznik nr 7 – Formularz cenowy aktualny, 

5) Pełnomocnictwo, stanowiące Załącznik do umowy aktualne 

 

Mając na uwadze powyższe zmiany treści Zamawiający zmienił terminy składania i otwarcia 

ofert w przedmiotowym postępowaniu. Oferty można składać do dnia 10 listopada 2017 r. do 

godziny 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się 10 listopada 2017 r. o godz. 12.15. 


