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ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKÓW Nr 1 i Nr 9 (1)  
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. na terenie Gminy Poddębice”   
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. działając na podstawie 

art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019   r.                
poz. 1843) zawiadamia o zmianie treści SIWZ. 

 
Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:  
Nazwa Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
Ulica: Parzęczewska 29/35  
Kod Miejscowość: 99-200 Poddębice  
telefon: 0 43 678 43 66 fax: 0 43 678 43 66  
Strona WWW: mpwik-poddebice.pl  E-mail: biuro@mpwik-poddebice.pl   
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00-15.00 
 
I. Dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy 
W Załączniku Nr 1 do SIWZ jest: 
„Termin płatności faktury: 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez 
Wykonawcę. „  
W Załączniku Nr 1 do SIWZ powinno być:  
„Należności wynikające z faktury VAT będą płatne w terminie 27 dni od daty wystawienia.” 
 
II. Dotyczy pkt. 10 w Załączniku Nr 9 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy z Wykonawcą.   
W Załączniku Nr 9 do SIWZ jest:  
„Wykonawca oświadcza, iż do obliczenia ceny przesyłu energii zastosował 100 % ceny taryfowej 
aktualnej taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, który będzie obowiązywał w całym okresie obowiązywania umowy. Cena za 
dystrybucję może ulec zmianie w przypadku zmiany powyższej taryfy dystrybucji.”   
W Załączniku Nr 9 do SIWZ powinno być:  
„Wykonawca oświadcza, iż do obliczenia ceny przesyłu energii zastosował 100 % ceny taryfowej 
aktualnej taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. 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.” 
 
III. Dotyczy pkt. 12 w Załączniku Nr 9 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy z Wykonawcą.   
W Załączniku Nr 9 do SIWZ jest:  
„Po upływie okresu rozliczeniowego realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca wystawi faktury za 
poprzedni okres z tytułu kompleksowej usługi: dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług 
dystrybucji, które zawierać będą m.in.: wyszczególnienie wszystkich pozycji kosztowych. Faktury 
płatne będą w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez 
Wykonawcę.” 



W Załączniku Nr 9 do SIWZ powinno być:  
„Po upływie okresu rozliczeniowego realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca wystawi faktury za 
poprzedni okres z tytułu kompleksowej usługi: dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług 
dystrybucji, które zawierać będą m.in.: wyszczególnienie wszystkich pozycji kosztowych. Należności 
wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 27 dni od daty wystawienia.” 
 
IV. Dotyczy pkt. 23 w Załączniku Nr 9 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy z Wykonawcą.   
W Załączniku Nr 9 do SIWZ jest:  
„W przypadku określonym w pkt. 35 ppkt. b zmiana stawek jest podstawą do zmiany wynagrodzenia 
od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym zakresie strony zawrą 
stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie przepisów.” 
W Załączniku Nr 9 do SIWZ powinno być:  
„W przypadku określonym w pkt. 22 ppkt. b zmiana stawek jest podstawą do zmiany wynagrodzenia 
od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym zakresie strony zawrą 
stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie przepisów.” 
 

 
Prezes Zarządu 

(-) Włodzimierz Szymański 


