
 

 

 

   Trzebnica, dnia 24.11.2015 r. 
                      

Informacja o zmianie treści SIWZ  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”  

(Nr sprawy: ZP/5/2015).  

 

 Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zmienia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie treści: 

1. § 4 ust. 6 wzoru umowy, otrzymuje następujące brzmienie:  

„Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywane są w okresach miesięcznych przez 

upoważnionego przedstawiciela OSD” , 

 

2. § 6 ust. 3 wzoru umowy, otrzymuje następujące brzmienie:  

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto, zaś 

w przypadku zmiany podatku akcyzowego zmianie ulegnie cena jednostkowa netto”, 

 

3. § 6 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„Rozliczenia za pobraną energię elektryczną dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez 

Wykonawcę, zgodnie z okresami przekazywania danych przez OSD”, 

 

4. § 10 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty  w następujących przypadkach i  

określonych  warunkach:  

a) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku bankowego, itd.) w 

przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby ,aneks do niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych 

Wykonawcy lub Zamawiającego; 

b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku 

akcyzowego oraz w przypadku określonym poniżej w lit. c) oraz w § 4 ust. 3 i 4 umowy; 

c) zmiana ilości sprzedaży energii w związku ze zmianą ilości punktów poboru energii wynikającą z likwidacji 

danego punktu poboru np. w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności” 

 

5. § 13 ust. 1 wzoru umowy, otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w razie zawinionego i rażącego naruszenia jej postanowień 

przez Wykonawcę” 

 

6. pkt 16.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 

155-100 Trzebnica, w sekretariacie Dyrektora, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30.11.2015 r. do godziny 

10:00”, 



 

 

 

7. pkt 16.4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Przetarg nieograniczony - ZP/5/2015 – Dostawa energii elektrycznej 

dla obiektów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - nie otwierać przed dniem 30.11.2015 r. godz. 10:30”, 

 

8. pkt 18.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-

55, 155-100 Trzebnica, w Sali Audiowizualnej (4 piętro), w dniu 30.11.2015 r. o godzinie 10:30”. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że z uwagi na powyższe na podstawie art. 12a PZP przedłuża termin 

składania i otwarcia ofert, tj.: 

- termin składania ofert przedłuża do dnia 30 listopada 2015 r. do godziny 10.00, 

- termin otwarcia ofert wyznacza na dzień 30 listopada 2015 r. o godzinie 10.30. 

 

Z poważaniem 

 


