
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup energii elektrycznej dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZGO AQUARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100441327

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Katowicka 20

1.4.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.7.) Numer telefonu: 46 814 24 24

1.4.8.) Numer faksu: 46 814 24 24

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zgoaquarium.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgoaquarium.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00237006/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-19 12:42

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00227370/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
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1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektu
Zamawiającego: AQUARIUM Centrum Fit Rawa (adres: ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa
Mazowiecka) w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.), wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi, Kodeksu Cywilnego oraz załącznikiem nr 1 do SWZ. 2)
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić
całodobową ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji
opisanych w ustawie Prawo energetyczne, IRiESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą
ciągłość dostaw. 3) Zamawiający oświadcza, że: a) procedura wyboru dostawcy energii
elektrycznej w formie przetargu odbywa się po raz kolejny; b) dla obiektu AQUARIUM Centrum
Fit Rawa zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej z PO PROSTU ENERGIA S.A. z
siedzibą w Warszawie (00-609) przy Alei Armii Ludowej nr 26, obowiązującą do 31-12-2021 r.
oraz umowę świadczenia usługi dystrybucji z PGE Dystrybucja SA na czas nieokreślony; c)
układ pomiarowo–rozliczeniowy PPE w taryfie B23 jest dostosowany do zasady TPA; d)
wyłonionemu w wyniku postępowania Wykonawcy udostępni dane o PPE w postaci pliku MS
Excel. 4) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektu Zamawiającego, w
okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 1 300 000 kWh - Załącznik. Nr 1. 5)
Zapotrzebowanie na energię elektryczną przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia
energii elektrycznej i może odbiegać od faktycznego wykorzystania energii elektrycznej, bowiem
nie można z góry ustalić ilości energii elektrycznej, która zostanie zużyta przez Zamawiającego.
6) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma jedynie charakter orientacyjny,
służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego,
zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Ilość pobranej przez
Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań
układu pomiarowo–rozliczeniowego. 7) Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek
roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego szacowanej ilości energii. 8) Dostawca
energii zobowiązany jest posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektu Zamawiającego, najpóźniej w dniu zawarcia
umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, na czas nie krótszy niż do 31-12-2022 r. 9)
Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 1
do SWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec
zmianie. Faktyczne zużycie energii elektrycznej (mniejsze lub większe od prognozy wskazanej w
Załączniku nr 1 do SWZ) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb z tym, że
niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować
zaoferowane w przetargu ceny energii elektrycznej. Wykonawca nie może dochodzić od
Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie
obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii
elektrycznej niż prognozowana, wskazana w Załączniku nr 1 do SWZ, w szczególności
spowodowanego zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE albo parametrów technicznych
PPE.
10) Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym integralną
część niniejszej SWZ. 11) Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy
jakościowe obsługi zgodne zobowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 12)
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych na podstawie
prognozowanego zużycia energii elektrycznej. Wykonawca winien wystawić jedną fakturę na
podstawie rzeczywistego zużycia – według wskazań licznika, stanowiące iloczyn ilości zużytego
energii (zgodnie z okresem odczytowym OSD) i ceny jednostkowej wynikającej z oferty
Wykonawcy.

Po zmianie: 
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektu
Zamawiającego: AQUARIUM Centrum Fit Rawa (adres: ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa
Mazowiecka) w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
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kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.), wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi, Kodeksu Cywilnego oraz załącznikiem nr 1 do SWZ. 2)
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić
całodobową ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji
opisanych w ustawie Prawo energetyczne, IRiESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą
ciągłość dostaw. 3) Zamawiający oświadcza, że: a) procedura wyboru dostawcy energii
elektrycznej w formie przetargu odbywa się po raz kolejny; b) dla obiektu AQUARIUM Centrum
Fit Rawa zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej z PO PROSTU ENERGIA S.A. z
siedzibą w Warszawie (00-609) przy Alei Armii Ludowej nr 26, obowiązującą do 31-12-2021 r.
oraz umowę świadczenia usługi dystrybucji z PGE Dystrybucja SA na czas nieokreślony; c)
układ pomiarowo–rozliczeniowy PPE w taryfie C23 jest dostosowany do zasady TPA; d)
wyłonionemu w wyniku postępowania Wykonawcy udostępni dane o PPE w postaci pliku MS
Excel. 4) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektu Zamawiającego, w
okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 1 300 000 kWh - Załącznik. Nr 1. 5)
Zapotrzebowanie na energię elektryczną przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia
energii elektrycznej i może odbiegać od faktycznego wykorzystania energii elektrycznej, bowiem
nie można z góry ustalić ilości energii elektrycznej, która zostanie zużyta przez Zamawiającego.
6) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma jedynie charakter orientacyjny,
służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego,
zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Ilość pobranej przez
Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań
układu pomiarowo–rozliczeniowego. 7) Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek
roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego szacowanej ilości energii. 8) Dostawca
energii zobowiązany jest posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektu Zamawiającego, najpóźniej w dniu zawarcia
umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, na czas nie krótszy niż do 31-12-2022 r. 9)
Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 1
do SWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec
zmianie. Faktyczne zużycie energii elektrycznej (mniejsze lub większe od prognozy wskazanej w
Załączniku nr 1 do SWZ) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb z tym, że
niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować
zaoferowane w przetargu ceny energii elektrycznej. Wykonawca nie może dochodzić od
Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie
obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii
elektrycznej niż prognozowana, wskazana w Załączniku nr 1 do SWZ, w szczególności
spowodowanego zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE albo parametrów technicznych
PPE.
10) Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym integralną
część niniejszej SWZ. 11) Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy
jakościowe obsługi zgodne zobowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 12)
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych na podstawie
prognozowanego zużycia energii elektrycznej. Wykonawca winien wystawić jedną fakturę na
podstawie rzeczywistego zużycia – według wskazań licznika, stanowiące iloczyn ilości zużytego
energii (zgodnie z okresem odczytowym OSD) i ceny jednostkowej wynikającej z oferty
Wykonawcy.
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