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POWIADOMIENIE
o zmianach SIWZ

DoĘcry: zmiany zapisów SIWZ oraz ogłoszeniao wszczęciu postępowaniana Dostawę
energii elektrycznej do budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
(przetarg ni eograniczony).

Szanowni Państwo,
ZamawtającY, t|3,podstawie art' 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowięn Publicznych (Dz. U' z 2007 r. Nr 223, poz. |655, z późn. nn.) w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawę energii elektrycznej do
budynków Akademii

Sztuk Pięknych w Katowicach, dokonuje następujących zmtan

zapisów w specyfikacji istotnych waruŃów zamówienia:
Zamawtający poprzez określenie dostawa energii elektrycznej w treści

siwz wraz

z załącznikamirozumie dostawęenergii elektryczneji świadczenieusługdystrybucyjnych.
Punkt 10.10siwz przyjmujenastępujące
brzmięnie:
Wykonawcazarn|ęszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwąi adresem Zamawiającego oraz
opisanychw następującysposób:
,,oferta na dostawę energii elektrycznej do budynków Akademii

Sztuk Pięknych

w KatowicachNIE OTWIERAC przedz7.07.2OO9r.godz.10:15"
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Na wewnętrznejkopercie na|eiy podaó nazwę i adres Wykonawcy, by umozliwic zwrot nie
otwartej ofeńy w przypadku dostarczeniajej Zamawiającemu po terminie.
PuŃt l1.l siwz przyjmujenastępujące
brzmienie:
oferty na|eŻyskładaćw Akademii Sauk Pięknych w Katowicach ul. Dąbrówki 9 40-081
Katowice, pokoj w 24 do dnia 27.07.2009r. do godz. 10:00. Oferty

otrzymane przez

Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bęz ich
otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Punkt | | .2 siwz przyj muje następujące brzmienie :
Zamawiający otworzy oferty w obecnoŚci Wykonawców, ktorzy zechcą przybyc w dniu
27.07,2009r.o godz. 10:15, w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Dąbrówki 9
40-081Katowice,pokój w 26.
Punkt 13.1 siwz przyjmuje następującebrzmienie:
Zamawia1ącybędzie oceniał oferty wedługnastępującychkryeriów:
Cena (koszt):100%o,w tym:
- cena opłatystałejza usługędystrybucyjną_ 40oń
- cena opłatyzmiennej za usługędystrybucyjną- 30oń
- cena energii czynnej-30%

Załączniknr 3 do siwz tj' wzór formu|arza oferty ulega zmianie i znajduje się w załączeniudo
niniejszegopowiadomienia o zmianach SIWZ.

Zamawiający
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