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Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

 

Pismo: RIiD.271.6.6.2014  Gnojnik dnia: 2014-07-25 

 
 

 

P O W I A D O M I E N I E 

o zmianach  SIWZ 

 

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na:  

Zakup Energii elektrycznej na terenie Gminy Gnojnik 

 przetarg nieograniczony 

Szanowni Państwo, 

W związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na Zakup energii elektrycznej na terenie 

gminy Gnojnik, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

Pkt 3.1 siwz: 

Było: Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia podpisania umowy  

nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, 

oraz nie wcześniej jednak niż z dniem skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

Jest: Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia podpisania umowy  

nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD,  

nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej  

i umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz nie wcześniej niż po pozytywnie 

przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. 
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Wzór umowy: 

Dokonano korekty numeracji paragrafów we wzorze umowy. 

Nastąpiła zmiana zapisów wzoru umowy: 

Było: § 7 ust. 1 - Umowę sporządzono na czas określony. Strony ustalają, że rozpoczęcie 

sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia …………… r. nie wcześniej jednak,  

niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej jednak 

niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie wcześniej niż z dniem 

wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług 

dystrybucji. 

Jest: § 6 ust. 1 Umowę sporządzono na czas określony. Strony ustalają, że rozpoczęcie 

sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia …………… r. nie wcześniej jednak,  

niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej jednak 

niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie wcześniej niż z dniem 

wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług 

dystrybucji oraz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany 

sprzedawcy. 

 

Dodano zapis do: § 3 ust. 4 - W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo- 

rozliczeniowego, bądź niemożności dokonania odczytu przez OSD, ilość energii w danym 

okresie rozliczeniowym może być wyznaczona szacunkowo, na podstawie średniego 

dobowego zużycia energii elektrycznej z analogicznego okresu rozliczeniowego roku 

poprzedniego lub z ostatniego okresu rozliczeniowego. 

 

Było: § 2 ust. 8 – Sprzedaż energii elektrycznej odbywała się będzie za pośrednictwem sieci 

dystrybucyjnej ENION S.A. z którym Zamawiający podpisze umowę o świadczenie usług 

dystrybucji najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Niniejsza umowa 

reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

Jest: § 2 ust. 8 – Sprzedaż energii elektrycznej odbywała się będzie za pośrednictwem sieci 

dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. z którym Zamawiający podpisze umowę o 

świadczenie usług dystrybucji najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. 

Niniejsza umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
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Było: § 2 ust. 12 – Wykonawca nie będzie naliczał opłat za obsługę rozliczenia odbiorcy tzw. 

opłaty handlowej lub innych pokrewnych opłat. 

Jest: § 2 ust. 12 – Wykonawca nie będzie naliczał opłat za obsługę rozliczenia odbiorcy tzw. 

opłaty handlowej. 

 

Było: § 3 ust. 2 – Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną dla taryf określonych w 

załączniku odbywało się będzie za faktyczne zużycie energii elektrycznej na podstawie 

odczytu urządzeń pomiarowych (liczników)  z zastosowaniem ceny jednostkowej za 1 kWh w 

wysokości: 

brutto.........................zł (słownie: …………….……………………………………) za 1 kWh 

sprzedanej energii. 

Jest: § 3 ust. 2 – Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną dla taryf określonych w 

załączniku odbywało się będzie za faktyczne zużycie energii elektrycznej na podstawie 

odczytu urządzeń pomiarowych (liczników)  z zastosowaniem ceny jednostkowej za 1 kWh w 

wysokości: netto.........................zł (słownie: …………….……………………………………) 

za 1 kWh wraz z należytym podatkiem VAT w stawce …… % wynosi cenę 

brutto.........................zł (słownie: …………….……………………………………) za 1 kWh 

sprzedanej energii. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający wykreśla punkty 12.16 oraz 12.19 siwz. 

Było: 12.16 - Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH w zapisie liczbowym i 

słownie (podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty). Zaokrąglenia 

cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra 

po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli 

trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie 

ulegnie zmianie. 

Jest: 12.16. (uchylony) 

 

Było: 12.19 - Podane w dokumentacji projektowej w opisach nazwy własne nie mają na celu 

naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a mają 

jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych 

zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia 

tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i użytkowego. 

Jest: 12.19. (uchylony) 
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Wzór umowy: 

Dokonano korekty numeracji ust. § 3 we wzorze umowy. 

§ 3 wzoru umowy: 

Było: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Jest: 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

 

Było: § 7 ust. 1 - Umowę sporządzono na czas określony. Strony ustalają, że rozpoczęcie 

sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia …………… r. nie wcześniej jednak, niż po 

spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej jednak niż z 

dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie wcześniej niż z dniem 

wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług 

dystrybucji oraz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany 

sprzedawcy. 

Jest: § 7 ust. 1 - Umowę sporządzono na czas określony. Strony ustalają, że rozpoczęcie 

sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia …………… r. nie wcześniej jednak, niż po 

spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej jednak niż z 

dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie wcześniej niż z dniem 

wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług 

dystrybucji oraz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany 

sprzedawcy. Termin zakończenia umowy upływa z dniem 30.09.2017 r. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający wykreśla punkty 10.10 siwz. 

Było: 10.10 - Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

Jest: (uchylony). 

 

Zamawiający wykreśla zapis punktu 13.16 siwz – „z zastrzeżeniem pkt 14.6 lit. c” 

Było: 13.16 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

z zastrzeżeniem pkt 14.6 lit. c. 

Jest: 13.16 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Było: 13.21 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził  

się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.6 lit. c; 
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Jest: 13.21 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził  

się na poprawienie omyłki; 

 

Wzór umowy: 

Dokonano korekty zapisu § 1 we wzorze umowy. 

Było: Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do sprzedaży energii 

elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gnojnik zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U.   

z 2006 r. Nr 89 poź.625 z późn. zm.), do punktów poboru energii określonych w załączniku 

nr 1 do niniejszej umowy. 

Jest: Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do sprzedaży energii 

elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U.  z 2006 r. Nr 89 poź.625 z późn. zm.),  

do punktów poboru energii określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 


