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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Stawy Milickie S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 2146175600000, ul. Ruda 
Sułowska  20, 56300   Milicz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 847 110, e-mail 
biuro@stawymilickie.pl, faks 713 847 110.  
Adres strony internetowej (url): www.stawymilickie.pl  
 
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 o łącznym 
wolumenie 2232222 kWh w okresie od dnia rozpoczęcia dostaw energii do dnia 31.12.2018r. 
– szczegółowe dane punktów poboru energii elektrycznej zostały zawarte w Załączniku nr 1 
do SIWZ. Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić 
wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)20%. 2. Przedmiotem zamówienia są̨ 
dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 
93, poz. 623 z późn. zm.), określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej.   3. 
Stosowane okresy rozliczeniowe: jednomiesięczne. 4. Usługi dystrybucyjne będą, świadczone 
na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy zamawiającym, a operatorem  systemu 
dystrybucyjnego (OSD)   5. Operator systemu dystrybucyjnego – zgodnie z opisem w 
Załączniku nr 1 kolumna „OSD”.   6. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, 
zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i  zamawiającego umowy sprzedaży 
energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwaga: 
Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez 
zamawiającego (po wyborze najkorzystniejszej oferty, najpóźniej w dniu zawarcia umowy 
sprzedaży) dane do zmiany sprzedawcy wg Załącznika nr 9 do SIWZ.   7. Warunkiem 
rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych 
punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, 
posiadanie przez odbiorcę̨ ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na 
sprzedaż̇ energii elektrycznej/umów kompleksowych:   8. Szczegółowe postanowienia 
dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy 
stanowiącej Załącznik Nr 5 do SIWZ.  



W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o 
łącznym wolumenie 805 367 kWh w okresie od dnia rozpoczęcia dostaw energii do dnia 
31.12.2018r. – szczegółowe dane punktów poboru energii elektrycznej zostały zawarte w 
Załączniku nr 1 do SIWZ. Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien 
uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)20%. 2. Przedmiotem 
zamówienia są̨ dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 
2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), określające m.in. parametry techniczne energii 
elektrycznej.   3. Stosowane okresy rozliczeniowe: jednomiesięczne. 4. Usługi dystrybucyjne 
będą, świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy zamawiającym, a 
operatorem  systemu dystrybucyjnego (OSD)   5. Operator systemu dystrybucyjnego – 
zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 kolumna „OSD”.   6. Wykonawca, w oparciu o 
udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i 
 zamawiającego umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru 
wyłącznie w oparciu o przekazane przez zamawiającego (po wyborze najkorzystniejszej 
oferty, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży) dane do zmiany sprzedawcy wg 
Załącznika nr 9 do SIWZ.   7. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we 
wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne 
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę̨ ważnej umowy o 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie 
dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż̇ energii elektrycznej/umów kompleksowych:   
8. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia 
zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 5 do SIWZ.  
 

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: 2017-07-03, godzina: 10:00.  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu: Data: 2017-07-07, godzina: 10:00.  
	  


