
 
RIG.271.7.2014                                                         Skórzec, dnia 24 października 2014 roku 
 
 

Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

na „Zakup energii elektrycznej” 
 
 
Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.) 
Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ w następujący sposób: 
 
 
I. 1. W celu usystematyzowania danych w załączniku nr 7.1 i 7.2 do SIWZ dokonuje się przeniesienia 

punktów poboru wymienionych pod poz. 47 (oświetl.uliczn., Dąbrówka-Ług, dz. 626/dz. 1762) i 
pod poz. 48 (oświetl , Dąbrówka-Ług, dz. 626) z tabeli 1.2 „Gmina Skórzec – pozostałe obiekty” 
do tabeli 1.1 „Gmina Skórzec – oświetlenie uliczne”. W wyniku przeniesienia, w obu tabelach 
zmianie uległa suma szacunkowego zużycia, nie mająca wpływu na łączną sumę szacunkowego 
zapotrzebowania dla wszystkich obiektów.   

    2. Aktualne brzmienie załącznika nr 7.1 do SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Zmiany nr 1 
SIWZ. 

    3. Aktualnie brzmienie załącznika nr 7.2 do SIWZ stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Zmiany nr 1 
SIWZ.   

 
II. W konsekwencji powyższej zmiany, dokonuje się zmiany części III „Opis przedmiotu zamówienia” 

SIWZ w następujący sposób: 
 
W części III SIWZ, „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, punkt drugi – jest: 
 
Szacunkowe zapotrzebowanie: 
 

a) dla oświetlenia ulicznego: 
w roku 2015: 162.698,00 kWh 
w roku 2016: 162.698,00 kWh 
razem: 325.396,00 kWh  

 
b) dla pozostałych obiektów: 

w roku 2015: 484.569,00 kWh 
w roku 2016: 494.569,00 kWh 
razem: 979.138,00 kWh  

 
Razem wszystkie obiekty : 1.304.534,00 kWh. 

 
W części III SIWZ, „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, punkt drugi – zmienia się na: 
 
Szacunkowe zapotrzebowanie: 
 

a) dla oświetlenia ulicznego: 
w roku 2015: 163.838,00 kWh 
w roku 2016: 163.838,00 kWh 
razem: 327.676,00 kWh  

 
b) dla pozostałych obiektów: 

w roku 2015: 483.429,00 kWh 
w roku 2016: 493.429,00 kWh 
razem: 976.858,00 kWh  

 
Razem wszystkie obiekty : 1.304.534,00 kWh. 



 
III. W załączniku nr 7 do SIWZ (wzór umowy) dokonuje się następujących zmian: 
 

1) w § 6  „Rozliczenia” ust. 3 - jest : 
 

„W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej 
Strony są zobowiązane do przekazania środków finansowych należnych za energię elektryczną na 
podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę jednostek energii elektrycznej za okres 
doby (obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez 
układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, podzieloną przez liczbę dni 
tego okresu rozliczeniowego), pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W 
wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne 
udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.” 
  
w § 6 „Rozliczenia” ust. 3 - zmienia się na : 

 
„W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej, 
bądź nie dokonania odczytu, Strony są zobowiązane do przekazania środków finansowych należnych 
za energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę jednostek 
energii elektrycznej za okres doby (obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej 
prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, 
podzieloną przez liczbę dni tego okresu rozliczeniowego), pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego 
dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii 
elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.” 
 

2) w § 7 „Płatności” ust. 1 – jest : 
 

„Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego 
Zamawiającego.” 
 
 
w  § 7 „Płatności” ust. 1 – zmienia się na : 
 
„Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy”.  
 

 
3) w § 8 „Wstrzymanie sprzedaży energii” - jest : 

 
1. Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w 

przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną, co najmniej 30 dni 
po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych 
i bieżących należności w dodatkowym miesięcznym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego 
na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii 
elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy, po powiadomieniu Zamawiającego. 

3. Wstrzymanie sprzedaży energii dotyczyć będzie obiektu, na którym występuje zadłużenie. 
4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na 

wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną 
oraz dodatkowych opłat związanych ze wznowieniem dostawy energii na rzecz OSD wynikających 
z jego taryfy. 

 
w § 8 „Wstrzymanie sprzedaży energii” – zmienia się na : 
 
„1. Wykonawcy przysługuje żądanie wstrzymania przesyłu energii elektrycznej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 
2012 r., poz. 1059, z późn. zm.)” 

 
IV. Aktualne brzmienie załącznika nr 7 do SIWZ (wzoru umowy) stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

Zmiany nr 1 SIWZ. 
 



V. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 16.10.2014r. 
pozostają bez zmian.  

 
 
 
Załączniki: 

1. Aktualne brzmienie załącznika nr 7.1 do SIWZ, 
2. Aktualne brzmienie załącznika nr 7.2 do SIWZ, 
3. Aktualne brzmienie załącznika nr 7 do SIWZ. 

 
 

 


