
 

 

Myślibórz, dnia 04.06.2014 r.  

 

BI.Msz1.272.9.2014 

 

Uczestnicy 

 postępowania przetargowego  

 

 

Zamawiający zawiadamia że dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie wielkości 

przedmiotu  zamówienia.  

Rozdział XV otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii 

elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz powiatowych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego. Dostawa energii elektrycznej musi odbywać się 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1059 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy. Wykaz punktów poboru energii 

elektrycznej i ich podstawowych parametrów technicznych stanowi załącznik 1A do SIWZ. 

Szacunkowe zużycie energii dla budynków podanych w załączniku 1A w okresie od dnia 

podpisania umowy do 31.12.2016 r. wynosi 1.721.500 kWh łącznie” 

Ponadto  zaktualizowane został y załączniki 1 A oraz 1 B do SIWZ. 

W celu umożliwienia wszystkim potencjalnym Wykonawcom możliwości złożenia ofert, 

zmienia się terminy  składania oraz otwarcia ofert.  

Rozdział I pkt 15. 1 otrzymuje brzmienie: „zewnętrzna koperta powinna być oznaczona  

w następujący sposób: Powiat Myśliborski – Zarząd Powiatu, ul. Spokojna 22, 74-300 

Myślibórz, przetarg nieograniczony, "Oferta na dostawę energii elektrycznej” oraz „nie 

otwierać przed 13.06.2014 r. godz. 13:00” – bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 

 Rozdział XI otrzymuje brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym  

w Myśliborzu (Biuro Obsługi Klienta) ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz  

– w nieprzekraczalnym terminie: 

Do dnia 13 czerwca 2014 roku do godziny 12:45 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym  

w Myśliborzu  przy ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, pokój nr 107 w terminie: 

Dnia 
13 czerwca   

2014 roku 
godzina 13:00 

3. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w 

art. 86 ust. 4 ustawy. 

4. Informacje, o których mowa w pkt 7 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

UWAGA:   

Zamawiający informuje, że jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynie później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, udzielone 

zostaną Wykonawcom informacje najpóźniej na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 


