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Radom, dn. 28 lutego 2012r. 
BZP.271.138.2012.AĆ 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 

 
Dot.:  przetargu nieograniczonego na wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Urzędu 
Miejskiego w Radomiu, jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Radomia oraz Komendy 
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów 
użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, ogłoszonego w dniu 
07.02.2012r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl oraz opublikowanego w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich na 
stronie: http://ted.europa.eu, numer ogłoszenia: 2012/S 25-040524. 
 
  

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  

I. w punkcie III. SIWZ (str. 1 SIWZ) zapis w brzmieniu: 

„919 punktów odbioru energii dla zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych (m.in. 
fontanny i kamery monitoringu)” 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

„908 punktów odbioru energii dla zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych 
(m.in. fontanny i kamery monitoringu).” 

II. w punkcie III. SIWZ (str. 4 SIWZ) zapis w brzmieniu: 

„Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 61 756 766 kWh, w podziale na 
zużycie w następujących grupach taryfowych: 

Lp. Grupa taryfowa 
Szacunkowa ilość dostarczanej 

energii w kWh 
1 2 3 
1 dla punktów odbioru energii rozliczanych  

w grupie taryfowej B-21 
 

1 619 826 kWh 
2 dla punktów odbioru energii rozliczanych  

w grupie taryfowej B-22 - Szczyt 
 

332 510 kWh 
3 dla punktów odbioru energii rozliczanych  

w grupie taryfowej B-22- Pozaszczyt 
 

947 200 kWh 
4 dla punktów odbioru energii rozliczanych  

w grupie taryfowej B-23 - Szczyt poranny 
 

5 340 326 kWh 
5 dla punktów odbioru energii rozliczanych  

w grupie taryfowej B-23 - Szczyt popołudniowy 
 

4 308 803 kWh 
6 dla punktów odbioru energii rozliczanych  

w grupie taryfowej B-23 - Reszta doby 
 

20 045 637 kWh 
7 dla punktów odbioru energii rozliczanych  

w grupie taryfowej C-21 
 

5 854 669 kWh 
8 dla punktów odbioru energii rozliczanych  

w grupie taryfowej C-22a - Szczyt 
 

290 794 kWh 
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9 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-22a - Pozaszczyt 

 
641 477 kWh 

10 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-11 

 
7 198 967 kWh 

11 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-12b - Dzień 

 
3 888 614,8 kWh 

12 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-12b - Noc 

 
9 032 503,2 kWh 

13 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-12a - Szczyt 

 
114 973 kWh 

14 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-12a - Pozaszczyt 

 
256 446 kWh 

15 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej G-11 

 
1 562 062 kWh 

16 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej G-12 - Dzień 

 
30 218 kWh 

17 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej G-12 - Noc 

 
28 956 kWh 

18 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-22b - Szczyt 

 
195 294 kWh 

19 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-22b - Pozaszczyt 

 
67 490 kWh 

” 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 
„ Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 53 094 889 kWh, w podziale na 
zużycie w następujących grupach taryfowych: 

 

Lp. Grupa taryfowa 

Szacunkowa ilość dostarczanej 
energii w kWh 

 

1 2 3 

1 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej B-21 

 
1 619 826 kWh 

2 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej B-22 - Szczyt 

 
332 510 kWh 

3 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej B-22- Pozaszczyt 

 
947 200 kWh 

4 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej B-23 - Szczyt poranny 

 
4 058 621 kWh 

5 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej B-23 - Szczyt popołudniowy 

 
3 222 145 kWh 

6 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej B-23 - Reszta doby 

 
14 024 755 kWh 

7 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-21 

 
5 800 541 kWh 

8 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-22a - Szczyt 

 
272 980 kWh 
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9 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-22a - Pozaszczyt 

 
606 918 kWh 

10 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-11 

 
7 043 434 kWh 

11 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-12b - Dzień 

 
3 888 614,8 kWh 

12 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-12b - Noc 

 
9 032 503,2 kWh 

13 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-12a - Szczyt 

 
111 709 kWh 

14 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-12a - Pozaszczyt 

 
249 112 kWh 

15 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej G-11 

 
1 562 062 kWh 

16 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej G-12 - Dzień 

 
30 218 kWh 

17 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej G-12 - Noc 

 
28 956 kWh 

18 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-22b - Szczyt 

 
195 294 kWh 

19 dla punktów odbioru energii rozliczanych  
w grupie taryfowej C-22b - Pozaszczyt 

 
67 490 kWh 

” 

III. w punkcie III. SIWZ (str. 5 SIWZ) zapis w brzmieniu: 

„Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 25 301 kW (sezonowo obniżona do 25 221 
kW).” 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
„Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 25 271 kW (sezonowo obniżona do 
25 191 kW)” 

IV. w punkcie XIX.4. SIWZ zapis w brzmieniu: 

Cz  = CjB-21  x 1 619 826 kWh + CjB-22 szczyt x 332 510 kWh + CjB-22 pozaszczyt x   
947 200 kWh + CjB-23 szczyt poranny x 5 340 326 kWh + CjB-23 szczyt popołudniowy x  
4 308 803 kWh + CjB-23 reszta doby x  20 045 637 kWh + CjC-21  x 5 854 669 kWh + CjC-22a 

szczyt x 290 794 kWh + CjC-22a pozaszczyt x 641 477 kWh + CjC-11 x 7 198 967 kWh + CjC-12b 

Dzień x  3 888 614,8 kWh + CjC-12b Noc x 9 032 503,2 kWh + CjC-12a Szczyt  x 114 973 kWh + 
CjC-12a Pozaszczyt  x 256 446 kWh + CjG-11 x 1 562 062 kWh + CjG-12 Dzień x 30 218 kWh+ CjG-

12 Noc x 28 956 kWh+ CjC-22b szczyt x 195 294 kWh + CjC-22b pozaszczyt x 67 490 kWh” 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 

„Cz  = CjB-21  x 1 619 826 kWh + CjB-22 szczyt x 332 510 kWh + CjB-22 pozaszczyt x   
947 200 kWh + CjB-23 szczyt poranny x 4 058 621 kWh + CjB-23 szczyt popołudniowy x  
3 222 145 kWh + CjB-23 reszta doby x  14 024 755 kWh + CjC-21  x 5 800 541 kWh + 
CjC-22a szczyt x 272 980 kWh + CjC-22a pozaszczyt x 606 918 kWh + CjC-11 x 7 043 434 
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kWh + CjC-12b Dzień x  3 888 614,8 kWh + CjC-12b Noc x 9 032 503,2 kWh + CjC-12a Szczyt  

x 111 709 kWh + CjC-12a Pozaszczyt  x 249 112 kWh + CjG-11 x 1 562 062 kWh + CjG-

12 Dzień x 30 218 kWh+ CjG-12 Noc x 28 956 kWh+ CjC-22b szczyt x 195 294 kWh + CjC-

22b pozaszczyt x 67 490 kWh” 

Ponadto w Załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający modyfikuje w zakładkach dot. grup taryfowych: B23 (Lp. 
1-11), C11 (Lp. 138-176), C12A (Lp. 1-2), C21 (Lp. 30)oraz C22A (Lp.1-2) we wszystkich pozycjach dot. 
płatnika Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zapisy w kolumnach 
„Szacunkowe zużycie energii elk. (Kwh)”, „Informacje dodatkowe” oraz „Okres wypowiedzenia 
dotychczasowej umowy”. W związku z tym, iż Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. związane są 
warunkami porozumienia podpisanego z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej, obowiązującego 
31.12.2012r., Zamawiający we wszystkich w/w zakładkach w kolumnie „Uwagi” dodaje zapis w brzmieniu: 
„Umowa obowiązuje co najmniej do dnia 31.12.2012r.”. W grupie taryfowej B23 została również usunięta 
pozycja Lp. 9 dot. płatnika Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom - Nazwa  
i adres punktu pomiarowego: SUW Łączniki. Treść jednolita tego załącznika po modyfikacji stanowi załącznik 
do niniejszej modyfikacji.  

 

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.) 
przedłuża termin składania ofert, ustalając go na dzień: 22 marca 2012r., godz. 10:00.  

Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2012r. o godz. 10:30. 

W związku ze zmianą terminu zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  

I. w pkt XVII ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53)  
w terminie do dnia 15.03.2012r. do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia: 

"Oferta na wspólny zakup energii elektrycznej, (BZP.271.138.2012.AĆ)” oraz „Nie otwierać przed 
15.03.2012r. godz. 1030” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  

Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1,2,3 (wejście od 
ul. Żeromskiego 53, parter), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona nazwą  
i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po 
wyznaczonym terminie. 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53)  
w terminie do dnia 22.03.2012r. do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia: 
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"Oferta na wspólny zakup energii elektrycznej, (BZP.271.138.2012.AĆ)” oraz „Nie otwierać 

przed 22.03.2012r. godz. 1030” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  

Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1,2,3 
(wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona nazwą  
i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą  
w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 

II. w pkt XVIII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:  

Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu 15.03.2012r.  
o godz. 10:30. 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu 22.03.2012r.  
o godz. 10:30. 

 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 

            Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Rafał Czajkowski 

                                  SEKRETARZ MIASTA 


