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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: Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następującym zakresie: a.

Zmiana miejsca dostawy – w przypadku przeniesienia punktu poboru energii, b. Zmiana ilości

dostaw (zarówno zmniejszenie jak i zwiększenie ilości) - w związku z faktycznym zużyciem

energii elektrycznej, w tym zmiana ilości punktów poboru energii c. zwiększenia/zmniejszenia

ceny jednostkowej - w przypadku zmiany stawki podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany

innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wprowadzającym dodatkowe

obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności

energetycznej, jeśli skutkować to będzie z mocy ustawy obciążeniem Zamawiającego kosztami z

tego tytułu, d. zmniejszenia ceny - wskutek obniżenia cen energii na rynku dopuszcza się

negocjacje ceny energii, e. zmiany ceny – w razie zmian stawek opłat za świadczenia usług
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dystrybucji, wynikających ze zmian Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego

zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – zmiana taryfy nastąpi w oparciu o

ceny jednostkowe wynikające ze zmienianej taryfy OSD, f. zmiany parametrów technicznych

przedmiotu Umowy takich jak moc umowna czy grupa taryfowa - jeśli przyczyni się to do

poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów

realizacji zamówienia, g. niezależnie od powyższego dokonanie każdej z ww. zmian będzie

możliwe w razie zaistnienia niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi

odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy. Ponadto

dokonanie każdej z powyższych zmian będzie możliwe w razie wyniknięcia niejasności

pomiędzy zapisami wzoru umowy kompleksowej stosowanymi przez Wykonawcę a istotnymi

postanowieniami umowy kompleksowej zawartymi w niniejszym załączniku, których nie

można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, h.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. i. W

przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy strony będą dążyły do jego

polubownego załatwienia, a w przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej przez sąd

powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. k. W trakcie

trwania umowy Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu rabat na zasadach

uzgodnionych przez Strony. l. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w

przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:  zmiany stawki podatku od

towarów i usług,  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę,  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,

o których mowa w ustawie z dnia z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach

kapitałowych  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez

Wykonawcę.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następującym

zakresie: a. Zmiana miejsca dostawy – w przypadku przeniesienia punktu poboru energii, b.

Zmiana ilości dostaw (zarówno zmniejszenie jak i zwiększenie ilości) - w związku z
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faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym zmiana ilości punktów poboru energii c.

zwiększenia/zmniejszenia ceny jednostkowej - w przypadku zmiany stawki podatku VAT,

podatku akcyzowego lub zmiany innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa w

zakresie wprowadzającym dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych

lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, jeśli skutkować to będzie z

mocy ustawy obciążeniem Zamawiającego kosztami z tego tytułu, d. zmniejszenia ceny -

wskutek obniżenia cen energii na rynku dopuszcza się negocjacje ceny energii, e. zmiany

ceny – w razie zmian stawek opłat za świadczenia usług dystrybucji, wynikających ze

zmian Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki – zmiana taryfy nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe wynikające ze

zmienianej taryfy OSD, f. zmiany parametrów technicznych przedmiotu Umowy takich jak

moc umowna czy grupa taryfowa - jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia,

przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, g.

niezależnie od powyższego dokonanie każdej z ww. zmian będzie możliwe w razie

zaistnienia niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności

prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi

odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy.

Ponadto dokonanie każdej z powyższych zmian będzie możliwe w razie wyniknięcia

niejasności pomiędzy zapisami wzoru umowy kompleksowej stosowanymi przez

Wykonawcę a istotnymi postanowieniami umowy kompleksowej zawartymi w niniejszym

załączniku, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie

rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez

Strony, h. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Powyższy rygor nie dotyczy zmian objętych punktem c, e. i. W przypadku powstania sporu

w trakcie wykonywania umowy strony będą dążyły do jego polubownego załatwienia, a w

przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej przez sąd powszechny, właściwy

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. k. W trakcie trwania umowy

Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu rabat na zasadach uzgodnionych przez

Strony. l. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z

następujących okoliczności:  zmiany stawki podatku od towarów i usług,  zmiany

wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

ustalonego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  zasad

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których

mowa w ustawie z dnia z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach

kapitałowych  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez

Wykonawcę

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-10-02, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-15, godzina: 10:00
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