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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej. 
 
 

ZMIANA  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907) dokonuje  następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na „Zakup energii elektrycznej”: 

1. zmienia się rozdział 10 pkt 10.13 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„10.13 Oferowana cena jednostkowa za 1 kWh będzie stanowić podstawę do rozliczeń 
 z Wykonawcą także przez okres dwóch miesięcy po upływie terminu ważności umowy na sprzedaż 
energii elektrycznej tj. do dnia 28.02.2018r. w przypadku, gdyby do 31.12.2017r. Zamawiający nie 
zdążył zawrzeć nowej umowy na zakup energii elektrycznej (na kolejny okres). O wydłużeniu 
terminu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę najpóźniej 40 dni przed upływem pierwotnego 
terminu umowy, podając Wykonawcy w treści pisemnego zawiadomienia nowy termin końcowy 
realizacji i obowiązywania umowy. Wydłużenie terminu nastąpi w formie aneksu do umowy.” 

2. zmienia się treści § 6 ust. 4 projektu  umowy na sprzedaż energii elektrycznej  (zał. nr 7.1 do 
SIWZ), który otrzymuje brzmienie:  

„Ust. 4. Wszystkie punkty poboru energii (PPE) wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy 
ujęte zostaną na jednej fakturze wraz ze szczegółowym rozliczeniem dla każdego PPE zawierającym 
m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr licznika, datę odczytu, zużycie w  kWh, stawkę za 
kWh, wartość zużycia netto.” 

3. zmienia się treści § 6 ust. 4 projektu  umowy na sprzedaż energii elektrycznej  (zał. nr 7.2 do 
SIWZ), który otrzymuje brzmienie:  

„Ust. 4*. Na każdy punkty poboru energii (PPE) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy w tabeli 
1.2 wystawiona zostanie osobna faktura wraz ze szczegółowym rozliczeniem dla każdego PPE 
zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr licznika, datę odczytu, zużycie w kWh, 
stawkę za kWh, wartość zużycia netto. 
4.* Na każdy punkty poboru energii (PPE) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy w tabeli 
1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 wystawiona zostanie osobna faktura wraz ze szczegółowym rozliczeniem 
dla każdego PPE zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr licznika, datę 
odczytu, zużycie w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto. 
*niepotrzebne skreślić” 

4. zmienia się treści § 5 ust. 3 projektu  umów na sprzedaż energii elektrycznej  (zał. nr 7.1 i 
7.2 do SIWZ), który otrzymuje brzmienie:  

„Ust. 3. Oferowana cena jednostkowa za 1 kWh będzie stanowić podstawę do rozliczeń 
 z Wykonawcą także przez okres dwóch miesięcy po upływie terminu ważności niniejszej umowy na 



sprzedaż energii elektrycznej tj. do dnia 28.02.2018r. w przypadku, gdyby do 31.12.2017r. 
Zamawiający nie  zdążył zawrzeć nowej umowy na zakup energii elektrycznej (na kolejny okres). O 
wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę najpóźniej 40 dni przed upływem 
pierwotnego terminu umowy, podając Wykonawcy w treści pisemnego zawiadomienia nowy termin 
końcowy realizacji i obowiązywania umowy. Wydłużenie terminu nastąpi w formie aneksu do 
umowy.” 

5. zmienia się treści § 10 projektu umów na sprzedaż energii elektrycznej  (zał. nr 7.1 i 7.2 do 
SIWZ) w ten sposób że wykreśla się treść ust. 5.  

6. zmienia się treści § 11 ust. 6 projektu umów na sprzedaż energii elektrycznej  (zał. nr 7.1 i 
7.2 do SIWZ) w ten sposób że po dotychczasowej treści dodaje się następujące zdanie: 
„Zwi ększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie 
grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym 
Wykonawcy.” 

7. prostuje się  numerację ustępów w § 6 projektu umowy na sprzedaż energii elektrycznej 
(zał. nr 7.2. do SIWZ), który  po uwzględnieniu zmiany opisanej w pkt.2 brzmi: 

„§ 6 Rozliczenia  

1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się zgodnie z okresem 
rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na terenie Gminy Święciechowa. 
Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy 
w wysokości stanowiącej iloczyn ceny netto za 1 kWh określonej w § 5 ust.1 i ilości kWh 
faktycznie zużytej energii elektrycznej (ustalonej na podstawie wskazań układu/układów 
pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych dostarczonych przez OSD ) w danym okresie 
rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w zączniku nr 1 do niniejszej umowy, 
powiększone o podatek VAT. 

2. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu 
po upływie okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności, o którym mowa 
w ust. 3 niniejszego paragrafu. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur szacunkowych.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie ……… dni od dostarczenia Zamawiającemu  
prawidłowej faktury VAT. Prawidłowa faktura musi zawierać wszystkie dane wymienione w §6 
ust.4. Potwierdzeniem doręczenia faktury jest podpisany przez Zamawiającego dokument 
potwierdzenia odbioru lub kopia wystawionej faktury opatrzona: datą wpływu, podpisem osoby 
odbierającej fakturę oraz pieczątką zamawiającego 

4. * Na każdy punkty poboru energii (PPE) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy w tabeli 1.2 
wystawiona zostanie osobna faktura wraz ze szczegółowym rozliczeniem dla każdego PPE 
zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr licznika, datę odczytu, zużycie 
w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto. 

4.* Na każdy punkty poboru energii (PPE) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy w tabeli 
1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 wystawiona zostanie osobna faktura wraz ze szczegółowym 
rozliczeniem dla każdego PPE zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, 
nr licznika, datę odczytu, zużycie w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto. 

*  niepotrzebne skreślić”  



8. zmienia się załącznik nr 2 do SIWZ który otrzymuje brzmienie jak zał. do niniejszej Zmiany 
(zmiana dotyczy oznaczenia grup taryfowych), 

9. zmienia się treść Pełnomocnictwa poprzez usunięcie zapisu:  
„Niniejsze Pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielenia dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.” 

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego 
pisma. 

 
Wójt Gminy Święciechowa 
        /-/ Marek Lorych 
 


