
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynku Centrum Informatyki Statystycznej w

Radomiu przy ul. Planty 39/45

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Informatyki Statystycznej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142396858

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. Niepodległości 208

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-925

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: +48 22 608 31 44

1.4.8.) Numer faksu: +48 22 608 38 66

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ciswaz@stat.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cis.stat.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

informatyka statystyczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00148915/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-13 14:19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00147741/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00148915/01 z dnia 2021-08-13

2021-08-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynku Centrum
Informatyki Statystycznej w Radomiu przy ul. Planty 39/45, obejmująca sprzedaż energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem sieci
należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, (usługa kompleksowa w rozumieniu art. 3
ust. 30 ustawy Prawo energetyczne).
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach
określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 ze
zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 
Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami
jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo
energetyczne. 
Przewidywane maksymalne zużycie energii w okresie w okresie 24 m-cy: 1044 MWh, w tym:
A) zasilanie podstawowe - 750 MWh, w tym:
a) w szczycie przedpołudniowym: 142 MWh
b) w szczycie popołudniowym: 84 MWh
c) w pozostałych godzinach doby: 524 MWh
B) zasilanie rezerwowe – 294 MWh
Zamawiający zastrzega, że wielkości określające zużycie energii elektrycznej mają charakter
szacunkowy i będą miały zastosowanie do wyliczenia ceny ofertowej, a koszty ponoszone przez
Zmawiającego będą się odnosić do faktycznego zużycia. 
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie
realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ, 
- istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynku Centrum
Informatyki Statystycznej w Radomiu przy ul. Planty 39/45, obejmująca sprzedaż energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem sieci
należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, (usługa kompleksowa w rozumieniu art. 3
ust. 30 ustawy Prawo energetyczne).
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach
określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 ze
zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 
Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami
jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo
energetyczne. 

Przewidywane maksymalne zużycie energii w okresie w okresie 12 m-cy: 531 MWh, w tym: 
zasilanie podstawowe - 386 MWh, w tym: 
a) w szczycie przedpołudniowym: 74 MWh 
b) w szczycie popołudniowym: 43 MWh 
c) w pozostałych godzinach doby: 269 MWh 
zasilanie rezerwowe – 145 MWh 

Zamawiający zastrzega, że wielkości określające zużycie energii elektrycznej mają charakter
szacunkowy i będą miały zastosowanie do wyliczenia ceny ofertowej, a koszty ponoszone przez
Zmawiającego będą się odnosić do faktycznego zużycia. 
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie
realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ, 
- istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
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