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MODYFIKACJA SIWZ 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby 

Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”  
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana została 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.: 

 
1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale II – Opis przedmiotu 

zamówienia (…) - pkt 12 ppkt 12.2  otrzymuje brzmienie „Płatność za fakturę VAT będzie 
dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od 
daty wystawienia faktury VAT”. 

2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale – Rozdział XI – Opis sposobu 
obliczenia ceny - pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Sprzedawana energia elektryczna będzie 
rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej (netto). Ceny wg których 
rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostaną niezmienne przez cały czas 
obowiązywania umowy, z wyjątkiem sytuacji kiedy ustawodawca dokona zmian stawki 
podatku VAT lub podatku akcyzowego. 

3. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale Rozdział XI - Opis sposobu 
obliczenia ceny - pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Należność Wykonawcy za zużytą energię 
elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej 
energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych 
udostępnionych przez OSD i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w umowie” 

4. W załączniku nr 6 – projekt umowy - do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
załączniku nr 6 wprowadza się następujące zmiany:  

a) § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Rozliczenia za zakupioną energię odbywać się będą na 
podstawie odczytów układów pomiarowo- rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez 
OSD zgodnie z okresami przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych przez lokalnego 
OSD”. 
 
b) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w 
okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej 
ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych przez OSD i ceny 
jednostkowej energii elektrycznej określonej w umowie” 
 
c) w § 1 ust. 3 pkt g) zostaje wykreślony. 
5.  W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale Rozdział IX – Opis sposobu 
przygotowania oferty – pkt 11 otrzymuje brzmienie: „ 11. Wykonawca powinien umieścić 
ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które 
będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: 



„Oferta na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek 
organizacyjnych" (znak sprawy PR.271.27.2014.ZP) nie otwierać przed godziną 11.15  
dnia 16 października 2014r. 
 
5. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale Rozdział X- Miejsce i termin 

składania o otwarcia ofert –  
a)pkt 1. otrzymuje brzmienie: 
„1. Termin składania ofert upływa 16 października 2014r. o godz. 11:00. Oferty złożone po 
tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. „ 
b) pkt. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2014r. o godz. 11:15, w siedzibie 
Zamawiającego”.  
 
Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 
 
 
 
 


