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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285312-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Swarzędz: Elektryczność
2015/S 155-285312
Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, Osoba do kontaktów: Adam Talaga, Milena Klupś, Sylwia Grąbczewska,
Swarzędz 62-020, POLSKA. Tel.: +48 616512406. Faks: +48 616512211. E-mail: zamowienia@swarzedz.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.7.2015, 2015/S 144-265532)

Przedmiot zamówienia:
CPV:09310000, 65310000
Elektryczność
Przesył energii elektrycznej
Zamiast:
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Ceny jednostkowe dla każdej taryfy w ust.1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy. Wyjątek stanowią
sytuacje opisane § 9 ust. 2 pkt. 2), ust. 3 pkt. 1), 2) i 3) umowy.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
—.
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—.
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—.
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—.
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—.
—.
Powinno być:
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Ceny jednostkowe dla każdej taryfy w par.5 Zasady rozliczeń ust.1 umowy nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania
Umowy. Wyjątek stanowią sytuacje opisane § 9 ust. 2 pkt. 2), ust. 3 pkt. 1), 2) i 3) umowy oraz sytuacje związane z
tzw. klauzulami waloryzacyjnymi dotyczącymi „zmiany wartości umowy ze względu na ustawową zmianę wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę”, oraz
„zmiany wartości umowy ze względu na zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
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zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę”.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Po pkt 10 dodaje się pkt 11-14 oraz zapis o możliwość i dokonania zmian umowy
11) Przewiduje się możliwość zmiany wartości umowy ze względu na ustawową zmianę wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10.10.2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
12) Przewiduje się możliwość zmiany wartości umowy ze względu na zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
13) w przypadku zmian określonych w 11 i 12 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku
14)wniosek Wykonawcy zostanie uznany przez Zamawiającego za zasadny w przypadku wykazania przez Wykonawcę
wpływu zmiany, o której mowa w pkt 11 lub 12, na koszty wykonania zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia lub o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść
w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego
Zmiana postanowień umowy w oparciu o art.144 ust. 1 może dotyczyć również:
1) zmiany strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów oraz zmiana nazwy, adresu i siedziby
jednej ze stron,
2) zmiany obowiązujących przepisów – aktów prawnych, pociągająca za sobą zmianę postanowień umowy,
3) zmiany wartości umowy ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT,
4) zmiany wartości umowy z uwagi na rzeczywiste zużycie energii elektrycznej oraz z uwagi na zmianę zakresu
rzeczowego i ilościowego PPE – punktów poboru energii, która może mieć miejsce w sytuacji likwidacji istniejącego (ych)
PPE lub powstania nowego(ych) PPE w trakcie realizacji umowy.
5) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych,
6) danych osobowych: przedstawicieli i osób upoważnionych (tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji
Zamawiającego) podwykonawcy lub innego podmiotu uczestniczącego w realizacji przedmiotu zamówienia, na którego
zasobach polegać będzie Wykonawca – wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego,
udzieloną wyłącznie po dostarczeniu dokumentów określonych przez Zamawiającego, adekwatnie do wymagań
obowiązujących w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej,
7) korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich,
8) warunków płatności za zgodą Zamawiającego za wyjątkiem terminów określonych w § 9 umowy,
9) Zmiany terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy okres wypowiedzenia
umowy na dany PPE upłynie po terminie wyznaczonym na dzień 1.1.2016 r. wówczas termin rozpoczęcia realizacji
tej części zamówienia zostanie ustalony na dzień następujący, bezpośrednio po dniu upływu okresu wypowiedzenia
dotychczasowej umowy.
10) Zmiany cen wynikających ze zmiany Ustawy o podatku akcyzowym,
11) Zmiany zapisów umowy z uwagi na dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb danej jednostki zamawiającego, która
zawierać będzie umowę z Wybranym Wykonawcą,
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