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

 
 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
„Dostawa energii elektrycznej do budynku administracyjno-biurowego Starostwa 

Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. PodchorąŜych 15” 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wprowadza się następujące zmiany w treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, a takŜe w treści Załącznika Nr 1a do 
SIWZ (Formularz ofertowy) oraz Załącznika Nr 1b do SIWZ (Formularz cenowy): 
 

1. SIWZ: 
1) Dział III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA): 

a) ust. 1: 
Zmiana treści*: 
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.).  

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
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).  

 

b) ust. 2 pkt 3: 
Zmiana treści: 

 2.  Charakterystyka: 
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. 

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
 2. Charakterystyka: 

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; 

 

c) ust. 5: 
Zmiana treści: 
5. Zmiany cen i stawek jednostkowych w okresie trwania umowy mogą nastąpić wyłącznie 
przy zmianie: 

a) taryfy przedsiębiorstwa energetycznego dla energii elektrycznej – zatwierdzonej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

                                                 
* Zakres zmian w danym zapisie oznaczony został poprzez kursywę, pogrubienie oraz podkreślenie czcionki.  
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b) podatku akcyzowego;  
c) podatku VAT; 
d) ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie; 
e) mocy umownej i/lub grupy taryfowej. 

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
 5. Zmiany cen i stawek jednostkowych w okresie trwania umowy mogą nastąpić wyłącznie 
przy zmianie: 

a) podatku akcyzowego;  
b) podatku VAT; 
c) ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie; 
d) mocy umownej i/lub grupy taryfowej. 

 

2) Dział IV (CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA): 
Zmiana treści: 
Czas trwania zamówienia – 48 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
Czas trwania zamówienia – 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 

 

3) Dział XI ust. 2 i 3 (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT): 
Zmiana treści: 
2. Termin składania ofert do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 18.04.2014 r. 
o godzinie 10:00. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.04.2014 r. o godzinie 10:30  
w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 (pokój nr 12, I piętro). 
 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
2. Termin składania ofert do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 23.04.2014 r.  
o godzinie 10:00. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.04.2014 r. o godzinie 10:30  
w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 (pokój nr 12, I piętro). 

 

4) Dział XVI ust. 3 (OGÓLNE WARUNKI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO): 
Zmiana treści: 
3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty. Zamawiający dopuszcza zmiany zgodnie z zapisem ust. 5 
Działu III SIWZ, tj. zmiany cen i stawek jednostkowych w okresie trwania zamówienia, 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. 
 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty. Zamawiający dopuszcza zmiany zgodnie z zapisem ust. 5 
Działu III SIWZ, tj. zmiany cen i stawek jednostkowych w okresie trwania zamówienia, które 
mogą nastąpić wyłącznie przy zmianie: 
1) podatku akcyzowego;  
2) podatku VAT; 
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3) ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie; 
4) mocy umownej i/lub grupy taryfowej. 

 
2. Załącznik Nr 1a do SIWZ – Formularz ofertowy: 

Zmiana treści: 
Oświadczamy, Ŝe: 
• przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia przez okres 48 miesięcy – licząc 

od dnia podpisania umowy. 
 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
Oświadczamy, Ŝe: 
• przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy – licząc 

od dnia podpisania umowy. 
 
3. Załącznik nr 1b do SIWZ – Formularz cenowy (kolumny 4-6 tabeli, a takŜe dodanie 

nowych kolumn): 
Zmiana treści: 
Energia elektryczna czynna [kWh] w ilości: 880.000 kWh przez 48 m-cy; cena jednostkowa 
brutto, wartość brutto 

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
Energia elektryczna czynna [kWh] w ilości: 440.000 kWh przez okres 24 m-cy; cena 
jednostkowa netto, wartość netto, podatek Vat, wartość brutto 

 

 

 

 Pozostałe zapisy SIWZ oraz załączników nr 1a i 1b pozostają bez zmian. 
 
 Zamawiający informuje, Ŝe zmodyfikowane wersje: SIWZ oraz załączników nr 1a i 1b dostępne są 
na stronie internetowej: www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2014.html.  
 Zmodyfikowane zapisy z dnia 14.04.2014 r. zostały wyszczególnione w dokumentach poprzez 
oznaczenie ich kursywą, pogrubieniem oraz podkreśleniem czcionki. W związku z powyŜszym 
Wykonawcy mogą korzystać z dokumentów i formularzy  oznaczonych treścią: „po zmianach z dnia 
14 kwietnia 2014 r.”, które zostały ujednolicone po wprowadzonych modyfikacjach.  
 
 
WAśNE: Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, w wyniku zmiany 
treści SIWZ, prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, w dniu 15.04.2014 r.  
w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowane zostanie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie ponadto opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2014.html.  
 

 


