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Numer sprawy GN.271.6.2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ
z dnia 23 stycznia 2020 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Zakup energii elektrycznej”
Zamawiający, w związku z wyjaśnieniami z dnia 23 stycznia 2020 r., działając na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje,
że zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianie ulega:
1. w Rozdziale 3 SIWZ usunięto następujące zapisy:
„14. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a. roboty związane z świadczeniem usługi energii, jeżeli wykonywanie tych czynności polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 kodeksu pracy.
15. Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu
oświadczenie, że osoby biorące udział w zamówieniu zatrudnione są na podstawie umowy o
pracę. Przed przekazaniem listy Wykonawca uzyska zgody pracowników na udostępnienie
danych.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących
wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji umowy, w szczególności poprzez
wezwanie Wykonawcy do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę
umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w ww. zakresie. Kontrola może być
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
17. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 15 i 16 powyżej,
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących
pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kar
umownych, o których mowa w § 10 wzoru umowy (załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ).”
2. Rozdział 10 pkt 13, który otrzymuje nowe brzmienie:
„13. Wymaga się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu
zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści do chwili jej otwarcia. Na zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu
należy umieścić adres Zamawiającego oraz napis:

Oferta w przetargu nieograniczonym na
„Zakup energii elektrycznej”
Część….
Znak sprawy GN.271.6.2020 oraz „Nie otwierać do 27.01.2020 r. do godz. 1230 ”.
3. Rozdział 11 SIWZ pkt 1, który otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie zamawiającego tj.:
Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa (Sekretariat, I
piętro) do dnia 27 stycznia 2020 roku do godz. 12:00.”
4. Rozdział 11 SIWZ pkt 4, który otrzymuje nowe brzmienie:
„4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 stycznia 2020 roku o godz. 12.30 w sali sesyjnej Urzędu
Gminy Święciechowa, ul. Rynek 14 a, 64 – 115 Święciechowa.”
5. § 2 ust 2 ppkt 4) wzoru umowy - Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ, który otrzymuje
brzmienie:
„4) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży
energii elektrycznej do obiektów objętych Umową otrzymanych od właściwego OSD
stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.”
6. § 5 ust. 2 wzoru umowy - Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ, który otrzymuje
brzmienie:
„2. W cenie energii elektrycznej wskazanej w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty związane
z wypełnieniem wszystkich prawem wymaganych obowiązków związanych ze sprzedażą
i dostawą energii elektrycznej do Zamawiającego oraz koszty bilansowania handlowego
oraz pozostałe obowiązki wynikające z niniejszej umowy. Cena nie ulegnie zmianie w
całym okresie obowiązywania Umowy, za wyjątkiem przypadku ustawowej zmiany
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku
VAT, o wartość wynikającą z tych zmian.”
7. § 6 ust. 4 wzoru umowy - Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ, który otrzymuje
brzmienie:
„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. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienie więcej niż jednej
faktury VAT jeżeli zaistnieje taka konieczność (np. korekta faktury).”
8. wzór umowy – Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ usunięto § 10 ust. 9 treści:
„9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących usługi
objęte przedmiotem umowy – w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek.
b) za nieprzedłożenie lub nieuzupełnienie umowy o współpracy wykonawców wspólnie
realizujących umowę w zakresie i terminie wskazanym przez zamawiającego – 500,00
zł na każdy dzień opóźnienia.”

9. wzór umowy – Załącznik nr 7.1 do SIWZ usunięto § 1 ust. 7 oraz Załącznik nr 7.2 do
SIWZ usunięto § 1 ust. 8 treści:

„Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty określone w Rozdziale 3 pkt 14 SIWZ
będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z
2018 r. poz. 108 – ze zmianami). Wykonawca przedłoży oświadczenie o zatrudnieniu osób na
podstawie umowy o pracę w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Przed
przekazaniem listy Wykonawca uzyska zgody pracowników na udostępnienie danych
osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Każdorazowo na żądanie
Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym niż 5 dni roboczych,
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu dowody poświadczające
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w
Rozdziale 3 pkt 14 SIWZ. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, poświadczających
zatrudnienie będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników
świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczaniem przez
Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 9 lit. a) umowy.”

W związku z powyższymi zmianami na stronie internetowej Gminy Święciechowa,
w zakładce dotyczącej przetargów, zostały zamieszczone zaktualizowane, obowiązujące
dokumenty: „SIWZ”, „Załącznik nr 7.1 do SIWZ” i „Załącznik nr 7.2 do SIWZ”.

Święciechowa, dnia 23.01.2020r.

Zatwierdzam
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych

