
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Skoczów i jej 

jednostek organizacyjnych” 

Numer postępowania: EO/EG/018/2019 

___________________________________________________________________________________________ 

ZMIANY W DOKUMENTACJI SIWZ 

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmian w dokumentacji SIWZ dla przedmiotowego 

postępowania przetargowe, które przedstawiono poniżej: 

 

Rozdział 3 ust. 1 

Jest: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o 

symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 3 656 319 kWh w okresie dostaw, do obiektów 

wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ.  

Powinno być: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o 
symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 3 418 745 kWh w okresie dostaw, do obiektów 
wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ.  

 

Rozdział 21 ust. 5 pkt 2) 

Jest: 

Koperta powinna być zaadresowana na adres Pełnomocnika Zamawiającego oraz opisana w 

następujący sposób: 

Pieczęć firmowa wykonawcy 

wraz z adresem  

Energia Optimum Sp. z o. o. 

Park Biznesu Ballyvesey 

ul. Podmiejska 95 

44-207 Rybnik 

 

Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

„Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Skoczów i jej jednostek 

organizacyjnych” 

Numer sprawy EO/EG/018/2019 

 

Nie otwierać przed 08.11.2019 r.  godz. 12:30 

 
Powinno być: 

Koperta powinna być zaadresowana na adres Pełnomocnika Zamawiającego oraz opisana w 

następujący sposób: 

 



Pieczęć firmowa wykonawcy 

wraz z adresem  

Energia Optimum Sp. z o. o. 

Park Biznesu Ballyvesey 

ul. Podmiejska 95 

44-207 Rybnik 

 

Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

„Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Skoczów i jej jednostek 

organizacyjnych” 

Numer sprawy EO/EG/018/2019 

 

Nie otwierać przed 14.11.2019 r.  godz. 14:30 

 
Rozdział 22 ust. 2 – opis dla symbolu K 

Jest: 

K – łączne koszty dystrybucji gazu określone wg stawek taryfy OSD obowiązujących w 2019 roku i 
powiększonych o 2,5% na 2020 rok, w wysokości 223 373,54 zł, wyznaczone wg algorytmów 
podanych w ust. 3. 

Powinno być: 

K – łączne koszty dystrybucji gazu określone wg stawek taryfy OSD obowiązujących w 2019 roku i 
powiększonych o 2,5% na 2020 rok, w wysokości 213 953,74 zł, wyznaczone wg algorytmów 
podanych w ust. 3. 

 
Rozdział 23 ust. 1 

Jest: 

Ofertę należy wysłać na adres lub złożyć w: Park Biznesu Ballyvesey, 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 

95, pokój nr 209, lub złożyć w recepcji na 2 piętrze Budynku BH2 lub w pokoju 209 pod tym samym 

adresem nie później niż do dnia 08.11.2019 r. do godziny 12:15.  

Powinno być: 

Ofertę należy wysłać na adres lub złożyć w: Park Biznesu Ballyvesey, 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 
95, pokój nr 209, lub złożyć w recepcji na 2 piętrze Budynku BH2 lub w pokoju 209 pod tym samym 
adresem nie później niż do dnia 14.11.2019 r. do godziny 14:15.  

  

Rozdział 23 ust. 4 

Jest: 

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 08.11.2019 r. o godzinie 12:30 w: Park 

Biznesu Ballyvesey, 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 95, pokój nr 209.  

Powinno być: 

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 14.11.2019 r. o godzinie 14:30 w: Park 
Biznesu Ballyvesey, 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 95, pokój nr 209.  
 

Zmianie ulega Załącznik nr 1 (Formularz ofertowy), który publikowany jest jako nowy dokument w 
wersji edytowalnej.  


