
Numer ogłoszenia: 66934 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 57672 - 2014 data 19.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

5537800, fax. 22 8269292.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu

ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238), zwanej

dalej sprzedażą energii elektrycznej, w planowanej ilości (+/- 10%) w okresie dostawy wyniesie około

815.000 kWh przeznaczonej na własne potrzeby Zamawiającego (Odbiorcy), będącego jednocześnie

nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz odbiorcą końcowym w

rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne, do Punktu poboru energii zlokalizowanego przy

ulicy Pankiewicza 4 w 00-950 Warszawa, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne

zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy

i Polskimi Normami. Rozliczenie sprzedaży Energii będzie dokonywane według cen i stawek opłat

Grupy taryfowej C21 całodobowo w okresach 1 miesięcznych. Moc umowna dla punktów poboru

wynosi: 1) dla punktu poboru Pankiewicza 4, Nr licznika 12599782008 - 69 kW - szacowane zużycie

780.000 kWh, 2) dla punktu poboru Pankiewicza 4, Nr licznika 12699882008 - 50 kW - szacowane

zużycie 35.000 kWh - jako rezerwowe źródło zasilania. Umowa wchodzi w życie w terminie 30 dni od

daty jej podpisania r. i obowiązywać będzie do 31.07.2016r.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w

rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz.

1238), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, w planowanej ilości (+/- 10%) w okresie dostawy

wyniesie około 815.000 kWh przeznaczonej na własne potrzeby Zamawiającego (Odbiorcy),

będącego jednocześnie nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz

odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne, do Punktu poboru energii

zlokalizowanego przy ulicy Pankiewicza 4 w 00-950 Warszawa, zgodnie z warunkami zawartymi w

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Energia elektryczna powinna spełniać

parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami

wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Rozliczenie sprzedaży Energii będzie dokonywane

według cen i stawek opłat Grupy taryfowej C21 całodobowo w okresach 1 miesięcznych. Moc

umowna dla punktów poboru wynosi: 1) dla punktu poboru Pankiewicza 4, Nr licznika 12599782008 -

69 kW - szacowane zużycie 780.000 kWh, 2) dla punktu poboru Pankiewicza 4, Nr licznika

12699882008 - 50 kW - szacowane zużycie 35.000 kWh - jako rezerwowe źródło zasilania. Umowa

wchodzi w życie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż po skutecznym

rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz



skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów

dystrybucyjnych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).

W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

31.07.2016.

W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w

miesiącach: 18.

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

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

04.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu

administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4 . Biuro podawcze funkcjonuje w godz. 8.00 -

16.00 w dni pracujące.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu lub ofert: 10.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Biurze

Podawczym Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4 . Biuro

podawcze funkcjonuje w godz. 8.00 - 16.00 w dni pracujące.


