Węgliniec 14.12.2017r.
ZUK.271.5.2017.ZP – 4

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby
Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana
została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.:
1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdziale VII. Termin wykonania
zamówienia punkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.02.2018 r., lecz
nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu obowiązujących umów, po zawarciu umów
dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu
umowy do realizacji przez OSD”
2. W Formularzu nr 4 – „Projekt umowy” punkt 1 w § 7 otrzymuje brzmienie:
„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.02.2018 r., lecz nie
wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu obowiązujących umów, po zawarciu umów
dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu
umowy do realizacji przez OSD” .
3. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdziale XX. Informacja w sprawie
postanowień umownych - ppkt 3 d) otrzymuje brzmienie:
„d. zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie
grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym
Wykonawcy.”
4. W Formularzu nr 4 – „Projekt umowy” § 9 ust. 3 d) otrzymuje brzmienie:
„d. zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie
grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym
Wykonawcy.”
5. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdziale III. Opis przedmiotu
zamówienia - ppkt 8) otrzymuje brzmienie:
„8. Zamawiający może zwiększyć moc umowną do obiektów w ramach określonych przez
Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” .
6. W Formularzu nr 4 – „Projekt umowy” § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.Zamawiający może zwiększyć moc umowną do obiektów w ramach określonych przez
Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” .
7. W Formularzu nr 4 – „Projekt umowy” § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu określonego
w § 5.7 z tytułu przekroczenia terminu wystawienia faktury w wysokości 0,1% wysokości
wynagrodzenia określonego w fakturze za każdy dzień zwłoki.”

Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

