
 1 

Jelenia Góra, dnia 14 kwietnia 2014 r. 
ROT-IV.272.1.3.2014 

 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 

Dostawa energii elektrycznej do budynku administracyjno-biurowego  

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. PodchorąŜych 15 
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod numerem 127374 - 2014 w dniu 14.04.2014 r. 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU: 

Numer: 120434-2014 data: 09.04.2014 r. ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

NAZWA I ADRES: Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Jana 
Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 6473103, faks 75 7526419 
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starostwo.jgora.pl 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić: 

1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynku przy 
ul. PodchorąŜych 15, 58-508 Jelenia Góra, działka nr 1/14 w okresie 48 miesięcy licząc od dnia 
podpisania umowy (przewidywany okres: 01.06.2014 r. - 31.05.2018 r.). 2. Charakterystyka:  
1) Dotychczas stosowana taryfa: C21; 2) Moc umowna: 127 kW – jednakowa dla wszystkich miesięcy 
roku kalendarzowego   przy współczynniku mocy TgΦ : nie większym niŜ 0,4; 3) Przewidywane 
zuŜycie roczne energii elektrycznej – 220 MWh; przewidywane zuŜycie w okresie realizacji 
zamówienia, tj. w okresie 48 miesięcy – 880 MWh. UWAGA: Ilość przewidywanej do zamówienia 
energii elektrycznej jest wielkością orientacyjną, stąd Wykonawcy nie przysługuje roszczenie  
o realizację dostaw w ilości podanej powyŜej. Dostawy energii elektrycznej realizowane w trakcie 
obowiązywania umowy mogą róŜnić się ilościowo – w zaleŜności od bieŜących potrzeb 
Zamawiającego; 4) Okres rozliczeniowy: 1-miesieczny; 5) Napięcie zasilania: 0,4 kV; 6) Miejsce 
dostarczenia energii elektrycznej: zaciski odgałęźne WLZ w złączu ZK-1 znajdujące się w obiekcie 
przy ul. PodchorąŜych 15, 58-508 Jelenia Góra; 7) Układ pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany na 
napięciu 0,4 kV w pomieszczeniu Zamawiającego; 8) Dotychczasowa umowa dostawy wygasa z 
dniem 31.05.2014 r. 3. Wykonawca musi posiadać podpisaną generalną umowę dystrybucyjną zawartą 
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Jeleniej Górze. 
W sytuacji, gdy umowa, o której mowa powyŜej, wygaśnie przed zakończeniem realizacji 
przedmiotowego zamówienia, wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedłuŜenia waŜności 
umowy generalnej z OSD do czasu wygaśnięcia  umowy zawartej z Zamawiającym. 4. Wykonawca 
zapewnia standardy jakościowe obsługi odbiorców zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi normami. 5. Zmiany cen i stawek jednostkowych w okresie 
trwania umowy mogą nastąpić wyłącznie przy zmianie: 1) taryfy przedsiębiorstwa energetycznego dla 
energii elektrycznej – zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 2) podatku 
akcyzowego; 3) podatku VAT; 4) ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie; 5) mocy 
umownej i/lub grupy taryfowej. 6. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania 
następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej: 1) wypełnienia, 
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podpisania oraz złoŜenia w imieniu własnym i Zamawiającego do TAURON Dystrybucja S.A. z/s: 
ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra, formularza „Zgłoszenia umowy sprzedaŜy energii 
elektrycznej dla odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.”;  
2) reprezentowania Zamawiającego przed TAURON Dystrybucja S.A. w sprawach związanych  
z procedurą zmiany sprzedawcy. 7. Zamawiający informuje, Ŝe posiada zawartą z Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego  umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu 
przy ul. PodchorąŜych 15 w Jeleniej Górze – zawartą na czas nieokreślony. 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 
budynku przy ul. PodchorąŜych 15, 58-508 Jelenia Góra, działka nr 1/14 w okresie 24 miesięcy licząc 
od dnia podpisania umowy (przewidywany termin: od 01.06.2014 r. – nie wcześniej jednak niŜ po 
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy). 2. Charakterystyka: 1) Dotychczas 
stosowana taryfa: C21; 2) Moc umowna: 127 kW – jednakowa dla wszystkich miesięcy roku 
kalendarzowego   przy współczynniku mocy TgΦ : nie większym niŜ 0,4; 3) Przewidywane zuŜycie 
roczne energii elektrycznej – 220 MWh; przewidywane zuŜycie w okresie realizacji zamówienia, tj.  
w okresie 24 miesięcy – 440 MWh. UWAGA: Ilość przewidywanej do zamówienia energii 
elektrycznej jest wielkością orientacyjną, stąd Wykonawcy nie przysługuje roszczenie  
o realizację dostaw w ilości podanej powyŜej. Dostawy energii elektrycznej realizowane w trakcie 
obowiązywania umowy mogą róŜnić się ilościowo – w zaleŜności od bieŜących potrzeb 
Zamawiającego; 4) Okres rozliczeniowy: 1-miesieczny; 5) Napięcie zasilania: 0,4 kV; 6) Miejsce 
dostarczenia energii elektrycznej: zaciski odgałęźne WLZ w złączu ZK-1 znajdujące się w obiekcie 
przy ul. PodchorąŜych 15, 58-508 Jelenia Góra; 7) Układ pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany na 
napięciu 0,4 kV w pomieszczeniu Zamawiającego; 8) Dotychczasowa umowa dostawy wygasa  
z dniem 31.05.2014 r. 3. Wykonawca musi posiadać podpisaną generalną umowę dystrybucyjną 
zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Jeleniej 
Górze. W sytuacji, gdy umowa, o której mowa powyŜej, wygaśnie przed zakończeniem realizacji 
przedmiotowego zamówienia, wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedłuŜenia waŜności 
umowy generalnej z OSD do czasu wygaśnięcia  umowy zawartej z Zamawiającym. 4. Wykonawca 
zapewnia standardy jakościowe obsługi odbiorców zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi normami. 5. Zmiany cen i stawek jednostkowych w okresie 
trwania umowy mogą nastąpić wyłącznie przy zmianie: 1) podatku akcyzowego; 2) podatku VAT;  
3) ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie; 4) mocy umownej i/lub grupy taryfowej. 
6. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania następujących czynności związanych ze 
zmianą sprzedawcy energii elektrycznej: 1) wypełnienia, podpisania oraz złoŜenia w imieniu własnym 
i Zamawiającego do TAURON Dystrybucja S.A. z/s: ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra, 
formularza „Zgłoszenia umowy sprzedaŜy energii elektrycznej dla odbiorcy przyłączonego do sieci 
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.”; 2) reprezentowania Zamawiającego przed TAURON 
Dystrybucja S.A. w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy. 7. Zamawiający informuje, 
Ŝe posiada zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  umowę o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej do obiektu przy ul. PodchorąŜych 15 w Jeleniej Górze – zawartą na czas 
nieokreślony. 
 

II.2) Tekst, który naleŜy zmienić: 

1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2) CZAS TRWANIA LUB TERMIN 
WYKONANIA 
W ogłoszeniu jest:  

Okres w miesiącach: 48 
W ogłoszeniu powinno być: 

Okres w miesiącach: 24 
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II.3) Tekst, który naleŜy zmienić: 

1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3) ZMIANA UMOWY 
W ogłoszeniu jest:  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Zamawiający dopuszcza zmiany zgodnie z zapisem ust. 5 Działu III SIWZ, tj. zmiany cen  
i stawek jednostkowych w okresie trwania umowy, które mogą nastąpić wyłącznie przy zmianie: 1) 
taryfy przedsiębiorstwa energetycznego dla energii elektrycznej – zatwierdzonej przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki; 2) podatku akcyzowego; 3) podatku VAT; 4) ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa w tym zakresie; 5) mocy umownej i/lub grupy taryfowej. 
Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności. 
W ogłoszeniu powinno być: 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Zamawiający dopuszcza zmiany zgodnie z zapisem ust. 5 Działu III SIWZ, tj. zmiany cen  
i stawek jednostkowych w okresie trwania umowy, które mogą nastąpić wyłącznie przy zmianie: 1) 
podatku akcyzowego; 2) podatku VAT; 3) ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie; 
4) mocy umownej i/lub grupy taryfowej. 
Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności. 
 

II.4) Tekst, który naleŜy zmienić: 

1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4) Termin składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 
W ogłoszeniu jest:  

18.04.2014 r. godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Wydział Rozwoju  
i Obsługi Technicznej, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra (pokój nr 12, I piętro). 
W ogłoszeniu powinno być: 

23.04.2014 r. godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Wydział Rozwoju  
i Obsługi Technicznej, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra (pokój nr 12, I piętro). 
 

Pozostałe zapisy Ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 9 kwietnia 2014 r. pozostają 

bez zmian.  


