
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 398668-2014 z dnia 2014-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Otwock 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej - część 1 oraz dystrybucja energii elektrycznej - 
część 2 dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3. Szacunkowe 
zapotrzebowanie na energię... 
Termin składania ofert: 2014-12-11 

 

Numer ogłoszenia: 403590 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 398668 - 2014 data 04.12.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA, ul. Bolesława Prusa 

1/3, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7794671, fax. 022 7794671. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1). 

W ogłoszeniu jest: warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że: 1) posiada 

aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 2) posiada aktualną koncesję na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

W ogłoszeniu powinno być: warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że: 1) 

posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 2)posiada aktualną koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci 

dystrybucyjnej) lub podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie 

usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci 

dystrybucyjnej). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1). 

W ogłoszeniu jest: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: Cena - 90 Termin 

płatności - 10. 

W ogłoszeniu powinno być: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: Cena - 98 

Termin płatności - 2. 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=398668&rok=2014-12-04


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian zawartej umowy i 

określa następujące warunki: 1) zmiany osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, 

2) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 3) zmiany nr rachunku bankowego, 4) 

w zakresie zmiany cen - w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii 

elektrycznej, jedynie w przypadku: a) zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub 

podatku akcyzowego, b) wprowadzenia lub zmiany (aktem prawnym powszechnie obowiązującym) 

innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną, c) zmiany przepisów prawa skutkującej 

wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej, w takich przypadkach, ceny 

jednostkowe za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają korekcie o wysokość 

procentową zmiany wynikającą z powyższych zmian. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na 

piśmie o zmianie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie 

zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej zmiany. Nowe ceny energii elektrycznej będą 

obowiązujące dla Stron od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych 

stanowiących podstawę do ich korekty i zawarcia stosownego aneksu, 5) zmiany umowy w przypadku 

zmiany przepisów prawa. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian zawartej 

umowy i określa następujące warunki: 1) w zakresie zmiany cen - w przypadku zmiany kosztów 

wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, jedynie w przypadku: a) zmian w przepisach 

prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego, b) wprowadzenia lub zmiany (aktem 

prawnym powszechnie obowiązującym) innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną, c) 

zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej, w 

takich przypadkach, ceny jednostkowe za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy 

ulegają korekcie o wysokość procentową zmiany wynikającą z powyższych zmian. Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego na piśmie o zmianie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie 

Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej zmiany. Nowe 

ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Stron od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych 

zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty, 2) zmiany umowy w przypadku 

zmiany przepisów prawa. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

W ogłoszeniu jest: 11.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ul. Bolesława Prusa 

1/3, 05-400 Otwock - sekretariat. 

W ogłoszeniu powinno być: 12.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ul. Bolesława 

Prusa 1/3, 05-400 Otwock - sekretariat. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆ 1. 



W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: Cena - 90 Termin płatności - 10. 

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: Cena - 98 Termin płatności - 2. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆ 2. 

W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: Cena - 90 Termin płatności - 10. 

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: Cena - 98 Termin płatności - 2. 
 

 

 


