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 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 617069-N-2017  

Data: 2017-11-16  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 Szkoła Podstawowa Nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 80079800000, 

ul. ul. Cietrzewia  , 02492   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 863 73 12, e-mail 

dyrektorsp94@wp.pl, faks 22 863 73 12.  

 Adres strony internetowej (url): www.sp94.waw.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: Sprzedaż i dostawa PALIWA GAZOWEGO dla Szkoły 

Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego,ul Cietrzewia 22A, 02-492 Warszawa, zgodnie z 

warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. 2. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia • Zamówiona moc umowna: 714 kWh/h. • Grupa taryfowa W-6 • Pobór 

w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy): 130909 kWh • Roczny pobór: 130909 kWh Rodzaj paliwa 

gazowego: gaz ziemny wysokometanowy (Grupa E) Urządzenia pobierające (moc) Paliwo gazowe będzie 

wykorzystywane przez następujące urządzenia gazowe: - kocioł gazowy c.o./c.w. szt. 2, każdy o mocy cieplnej 260 

kW, - taboret gazowy szt. 4, każdy o mocy cieplnej 5,2 kW, - trzon kuchenny szt. 2, o mocy cieplnej 33,4 kW. 3. Ilość 

planowanego zużycia paliwa gazowego określona w pkt 2 ma charakter szacunkowy i nie stanowi ze strony 

Zamawiającego zobowiązania do zakupu. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie 

pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego, poza rozliczeniem należności za faktycznie 

zużytą ilość paliwa gazowego, według cen określonych przez Wykonawcę w umowie. 4. Wykonawca zobowiązuje 

się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy, w tym do: złożenia OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego, jako odbiorcy paliwa gazowego, 

zgłoszenia o zawarciu niniejszej umowy/ powiadomienia o zmianie sprzedawcy oraz reprezentowania 

Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy. 5. Czynności opisane w pkt.4. Wykonawca podejmie 

niezwłocznie, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego począwszy od dnia 1 stycznia 2018 

r. W dniu zawarcia umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw  

W ogłoszeniu powinno być:  1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż i dostawa PALIWA GAZOWEGO dla Szkoły 

Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego,ul Cietrzewia 22A, 02-492 Warszawa, zgodnie z 

warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. 2. 



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia • Zamówiona moc umowna: 714 kWh/h. • Grupa taryfowa W-6 • Pobór 

w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy): 990 000 kWh • Roczny pobór: 990 000 kWh Rodzaj paliwa 

gazowego: gaz ziemny wysokometanowy (Grupa E) Urządzenia pobierające (moc) Paliwo gazowe będzie 

wykorzystywane przez następujące urządzenia gazowe: - kocioł gazowy c.o./c.w. szt. 2, każdy o mocy cieplnej 260 

kW, - taboret gazowy szt. 4, każdy o mocy cieplnej 5,2 kW, - trzon kuchenny szt. 2, o mocy cieplnej 33,4 kW. 3. Ilość 

planowanego zużycia paliwa gazowego określona w pkt 2 ma charakter szacunkowy i nie stanowi ze strony 

Zamawiającego zobowiązania do zakupu. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie 

pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego, poza rozliczeniem należności za faktycznie 

zużytą ilość paliwa gazowego, według cen określonych przez Wykonawcę w umowie. 4. Wykonawca zobowiązuje 

się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy, w tym do: złożenia OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego, jako odbiorcy paliwa gazowego, 

zgłoszenia o zawarciu niniejszej umowy/ powiadomienia o zmianie sprzedawcy oraz reprezentowania 

Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy. 5. Czynności opisane w pkt.4. Wykonawca podejmie 

niezwłocznie, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego począwszy od dnia 1 stycznia 2018 

r. W dniu zawarcia umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw. 


