
Kraków, 11 lipca 2016 r. 

1/2016 

 

 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie: „Zakup energii elektrycznej dla Małopolskiej Grupy 

Zakupowej, którą reprezentuje Pełnomocnik Zamawiającego tj. Małopolski Związek 

Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej” – numer sprawy 1/2016 (Dz.U.U.E 2016/S 

124-222551 z dnia 30.06.2016) 

 

 

I. Pełnomocnik Zamawiającego tj. Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki 

Zdrowotnej, w związku z prowadzoną procedurą wyłonienia wykonawcy na zamówienie 

publiczne jw., na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 

 

1. modyfikuje zapisy SIWZ w następujący sposób: 

 

 W Rozdziale I SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej w ilości 16 000,80 MWh, dla 10 
podmiotów – Zamawiających, wymienionych w pkt. 2.2 SIWZ. 

 

 W Rozdziale III SIWZ „Termin wykonania zamówienia” pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

1. Termin wykonania zamówienia zakupu energii elektrycznej obejmuje okres od 
01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. (partnerzy wymienieni w pkt. 2.2 ppkt.1) - 9) SIWZ).  

2.Termin wykonania zamówienia zakupu energii elektrycznej obejmuje okres od 
01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. (partner wymieniony w pkt.2.2 ppkt.10) SIWZ). 
 

 W Rozdziale IX SIWZ „Cena oferty i warunki płatności” pkt. 3, 4 i 7 otrzymuje 

brzmienie: 

3. Cena jednostkowa netto zł/MWh wymieniona w Formularzu Ofertowym, nie będzie 
podlegała waloryzacji. 

4. Cena jednostkowa netto zł/MWh będzie jedna i stała niezależnie od grupy taryfowej i 
strefy.  

7. Ocenie podlegać będą oferty nie podlegające odrzuceniu. Cena jednostkowa netto za 
energię elektryczną zł/MWh będzie stała w okresie objętym umową za wyjątkiem 
sytuacji ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 
akcyzowym. 
 

II. W związku z powyższym, oraz z drobnymi rozbieżnościami w załączniku nr 1 tj. Opis 

przedmiotu zamówienia, Pełnomocnik Zamawiającego umieszcza na stronie internetowej: 

 

1. Poprawiony załącznik nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia 

2. Poprawiony załącznik nr 2 - formularz ofertowy  

 

III. Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

ulega zmianie w zakresie:   



 przedmiotu zamówienia w części II.1.5) pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: 

 

Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej w ilości 16 000,80 MWh, dla 10 

podmiotów – Zamawiających 

 

 Informacje dodatkowe w części VI.3) pkt. 1 Wymagany termin zamówienia, który 

otrzymuje brzmienie: 

 1. Termin wykonania zamówienia zakupu energii elektrycznej obejmuje okres od 
01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. (partnerzy wymienieni w pkt. 2.2 ppkt.1) - 9) SIWZ).  

2.Termin wykonania zamówienia zakupu energii elektrycznej obejmuje okres od 
01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. (partner wymieniony w pkt.2.2 ppkt.10) SIWZ). 
 

 

IV. Przedstawione powyżej wyjaśnienie zostaje umieszczone na stronie internetowej   

Zamawiającego: www.mzpzoz.pl 

 

V. NOWY POPRAWIONY Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 stanowią integralną część 

niniejszego pisma. 

 

VI. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian: 

- składanie ofert do dnia 09 sierpnia 2016 r. do godz. 10.00 

- otwarcie ofert na dzień 09 sierpnia 2016 r. na godz. 10:30. 

 

 

 

 

 

http://www.mzpzoz.pl/

