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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zmiana

postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, która występuje z

propozycją zmiany umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką

zmianę. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Ustawy PZP. 2. W

przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących ulegają automatycznie zmianie

postanowienia niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, wszelkie inne zmiany
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Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem

nieważności. 3. Ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność

wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej umowy: a) ustawowa zmiana stawki podatku

VAT, b) ustawowa zmiana podatku akcyzowego, c) zmiana taryfy OSD zatwierdzona przez

Prezesa URE, d) zmiana grupy taryfowej, e) zwiększenie/zmniejszenie mocy

umownej/przyłączeniowej do obiektów wymienionych przez Zamawiającego, f) zmiany ilości

energii elektrycznej określonej w § 1 ust. 3 Umowy, w przypadku zwiększenia

zapotrzebowania na energię elektryczną przekraczającego wskazany w § 1 ust. 3 wolumen o

nie więcej niż 25%, g) zmiana ilości istniejących punktów poboru energii wskazanych w

Załączniku nr1 do Umowy. Zwiększenie punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup

taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym

Wykonawcy. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 lit. a) i/lub b)

ceny i stawki opłat ulegają automatycznie zmianie od dnia wejścia ich w życie bez

konieczności sporządzania aneksu do umowy. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności

określonych w ust. 3 .lit. d) i e) zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu

do Umowy. W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z

koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający

zobowiązany będzie do ich uiszczenia. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych

w ust. 3 .lit. f) zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy.

Rozliczenie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej będzie się odbywać

odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej. 7. W

przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 lit. g) zmiana ilości punktów poboru

energii elektrycznej wynikać może np. z przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu

właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu, budowy nowych punktów

poboru, dodania punktu poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zaistnienia przeszkód

prawnych i formalnych uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów.

Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy. 8. Strony

dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej

umowy na inny podmiot niż Zamawiający w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza

obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy. W

takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

W ogłoszeniu powinno być: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
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wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki

wprowadzenia zmian: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu

stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej

zmiany. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, zobowiązana jest do

sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Zmiany nie mogą naruszać

postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Ustawy PZP. 2. W przypadku zmiany przepisów

bezwzględnie obowiązujących ulegają automatycznie zmianie postanowienia niniejszej

Umowy. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, wszelkie inne zmiany Umowy mogą

nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Ustala

się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia istotnych

zmian w treści zawartej umowy: a) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, b) ustawowa

zmiana podatku akcyzowego, c) zmiana taryfy OSD zatwierdzona przez Prezesa URE, d)

zmiana grupy taryfowej, e) zwiększenie/zmniejszenie mocy umownej/przyłączeniowej do

obiektów wymienionych przez Zamawiającego, f) zmiany ilości energii elektrycznej

określonej w § 1 ust. 3 Umowy, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na energię

elektryczną przekraczającego wskazany w § 1 ust. 3 wolumen o nie więcej niż 25%, g)

zmiana ilości istniejących punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr1 do

Umowy. Zwiększenie punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych,

które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. 4. W

przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 lit. a) i/lub b) ceny i stawki opłat

ulegają automatycznie zmianie od dnia wejścia ich w życie bez konieczności sporządzania

aneksu do umowy. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 lit. c)

ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku

zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje

automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD, bez konieczności sporządzania

aneksu do umowy. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 lit. d) i

e) zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy. Zmiana mocy

przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności

związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia

możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw”

lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z

koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD,

urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup
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przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub

realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy

kompleksowej 7. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 lit. g)

zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z przekazania,

sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub

likwidacji obiektu, budowy nowych punktów poboru, dodania punktu poboru, zmiany

stanu prawnego punktu poboru, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych

uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów. Zmiana umowy

nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy. 8. Strony dopuszczają

możliwość dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na

inny podmiot niż Zamawiający w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu,

do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy. W takim

przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-06, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu > polski

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-07, godzina: 13:00, Skrócenie

terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać

powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
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