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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
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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: 4  
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej do obiektów 
wymienionych w załączniku Nr 1 do siwz o szacunkowym zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie 
od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2022 r. wynoszącym 836 266,17 kWh 2. Szczegółowy zakres zamówienia 
został określony w załączniku Nr 1 do siwz, a pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia w 
projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – załącznik Nr 8 do siwz. 3. Dostawa energii elektrycznej 
odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. u. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami 
wykonawczymi, w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. poz. 503).  
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej do obiektów 
wymienionych w załączniku Nr 1 do siwz o szacunkowym zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie 
od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2022 r. wynoszącym 816 989,05 kWh 2. Szczegółowy zakres zamówienia 
został określony w załączniku Nr 1 do siwz, a pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia w 
projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – załącznik Nr 8 do siwz. 3. Dostawa energii elektrycznej 
odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. u. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami 
wykonawczymi, w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. poz. 503).  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-03-19, godzina: 10:00  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-03-20, godzina: 10:00  

 


