
 

 

CIS-WAZ.271.9.2021                                                                                     Warszawa, dnia 13.08.2021r. 
 

Zamawiający: 
Centrum Informatyki Statystycznej  
al. Niepodległości 208 
00-925 Warszawa   
 

Zmiana treści SWZ 
 
Dotyczy: Dotyczy postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na CIS-WAZ.271.9.2021  

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 

Centrum Informatyki Statystycznej działając Zamawiającego działając na podstawie art. 137 ust. 1 i ust 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2021 r poz. 1129), dalej ustawa Pzp, dokonuje zmiany treści 
SWZ. 
 

Miejsce w którym 
znajduje się 

zmieniany tekst 

Było  Jest  

SWZ rozdział III 
ust 1) akapit 4 

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  

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  

Opis przedmiotu 
zamówienia 
Załącznik nr 1  

ust 5  

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 

Przewidywane maksymalne zużycie 
energii w okresie w okresie 12 m-cy: 531 
MWh, w tym: 

A) 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 

B) zasilanie rezerwowe – 145 MWh 

Istotne 
postanowienia 
umowy,     
załącznik nr 3 

ust 4  

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 

Przewidywane maksymalne zużycie 
energii w okresie w okresie 12 m-cy: 531 
MWh, w tym: 

A) zasilanie podstawowe - 386 MWh, w 
tym: 

a) w szczycie przedpołudniowym: 74 
MWh 

b) w szczycie popołudniowym: 43 MWh 
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Miejsce w którym 
znajduje się 

zmieniany tekst 

Było  Jest  

c) w pozostałych godzinach doby: 524 
MWh 

B) zasilanie rezerwowe – 294 MWh 

c) w pozostałych godzinach doby: 269 
MWh 

B) zasilanie rezerwowe – 145 MWh 

 
 
 
 
 

Dyrektor 

Centrum Informatyki Statystycznej 

Marcin Piekarek 

Podpisano podpisem kwalifikowanym 
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