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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu,

Krajowy numer identyfikacyjny 23116144800000, ul. ul. Lubańska  42686, 59900   Zgorzelec, woj.

dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 722 858, e-mail zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl, faks

757 722 858.

Adres strony internetowej (url): http://www.spzoz.zgorzelec.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 zakup energii elektrycznej w szacowanej

ilości 2186 MWh oraz 1 270 950 kWh dla punktów poboru określonych w opisie, w okresie od

01.07.2018 r. do 31.12.2019r., zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Energia elektryczna powinna spełniać parametry

techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami

wykonawczymi do tej ustawy. 3. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej oraz

ich charakterystyka zostały zawarte w odrębnym pliku. 4. Szacunkowa ilość dostarczanej energii

w okresie dostawy 2 186 MWh oraz 1 270 950 kWh
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W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w

szacowanej ilości 2186 MWh oraz 1 255 950 kWh dla punktów poboru określonych w opisie,

w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2019r., zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Energia elektryczna powinna spełniać

parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami

wykonawczymi do tej ustawy. 3. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej

oraz ich charakterystyka zostały zawarte w odrębnym pliku. 4. Szacunkowa ilość dostarczanej

energii w okresie dostawy 2 186 MWh oraz 1 255 950 kWh

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: 2018-03-20, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2018-03-21, godzina: 12:00,
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