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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

6149067200000, ul. ul. Gorajska  51, 22460   Szczebrzeszyn, woj. lubelskie, państwo Polska, tel.

846 821 167, e-mail zgkim@op.pl, faks 846 821 167.

Adres strony internetowej (url): www.zgk-szczebrzeszyn.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.5.1

W ogłoszeniu jest: .W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu należy przedłożyć: 1) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki 2) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

dystrybucji energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w

przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub umowę generalną z

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii

elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii (w przypadku

Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) 6.3.2 W celu wykazania braku
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podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: 1)

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i

21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie

spłat tych należności. 3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W ogłoszeniu powinno być: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków

udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 1) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki 2) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w

zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

(w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub stosowne

oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu podpisanej aktualnej umowy generalnej z Operatorem

Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na

obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii (w przypadku Wykonawców nie

będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) 6.3.2 W celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: 1) Informacja z

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie

spłat tych należności. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV
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Punkt: IV.5

W ogłoszeniu jest: Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 5 do

SIWZ. 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający

dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach i

zakresie: 1) Rezygnacji przez Zamawiającego z punktów poboru wymienionych w

Załączniku Nr 2 do umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu

właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. 2) Zwiększenia przez

Zamawiającego ilości punktów poboru energii, których mowa w załączniku Nr 2 do umowy

w rozmiarze nie większym niż 20% punktów poboru energii, w przypadku przyłączenia

nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej OSD. Rozliczenie dodatkowych punktów

poboru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej

samej stawki rozliczeniowej. 3) W przypadku konieczności zmiany mocy umownej. 4)

Ceny i stawki opłat określone przez wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany

Taryfy OSD, zmiany stawki podatku VAT, podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie

obowiązujących przepisów prawa. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone lub

zmniejszone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami od

dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr

5 do SIWZ.1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający

dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach i

zakresie: 1) Rezygnacji przez Zamawiającego z punktów poboru wymienionych w

Załączniku Nr 2 do umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu

właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. 2) Zwiększenia przez

Zamawiającego ilości punktów poboru energii, których mowa w załączniku Nr 2 do umowy

w rozmiarze nie większym niż 20% punktów poboru energii, w przypadku przyłączenia

nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej OSD. Rozliczenie dodatkowych punktów

poboru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej

samej stawki rozliczeniowej. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej

możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz

wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. 3) W przypadku konieczności zmiany

mocy umownej. 4) Ceny i stawki opłat określone przez wykonawcę, ulegną zmianie w
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przypadku zmiany Taryfy OSD, zmiany stawki podatku VAT, podatku akcyzowego lub

innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz zmiany Taryfy Sprzedawcy

dla grupy taryfowej Gxx, zatwierdzanej przez Prezesa URE. Ceny energii elektrycznej

zostaną powiększone lub zmniejszone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych

właściwymi przepisami lub zmianą taryfy Sprzedawcy dla grupy Taryfowej Gxx

zatwierdzonej przez Prezesa URE od dnia ich wejścia w życie bez konieczności

sporządzania aneksu do umowy.
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