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Ogłoszenie nr 500297160-N-2018 z dnia 12-12-2018 r.
Milicz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 657169-N-2018
Data: 04/12/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Stawy Milickie S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 2146175600000, ul. Ruda Sułowska 20,
56300 Milicz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 847 110, e-mail biuro@stawymilickie.pl,
faks 713 847 110.
Adres strony internetowej (url): www.stawymilickie.pl

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: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres,
charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie
istotnych zmian w treści umowy w zakresie: 1) Zmiany jednostkowej ceny za 1 MWh brutto
wyłącznie w przypadkach: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); b)
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym o kwotę
wynikającą ze zmiany tych stawek oraz o ile Wykonawca wykaże, że zmiany opisane w lit. c) i
d) mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku: c) zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z
dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, d) zmiany zasad podleganiu
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ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek. Zmiany, o
których mowa w pkt 1) litera a i b obowiązywać będę od dnia wejścia w życie zmian
ustawowych z zastrzeżeniem, że Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego o
ustawowej zmianie stawki podatku VAT/akcyzy na energię elektryczną ze wskazaniem
wysokości stawki i terminu obowiązywania zmienionych stawek. W przypadku zaistnienia
takich okoliczności, Strony zobowiązane są podpisać aneks do umowy regulujący zmianę ceny 1
MWh oraz termin wejścia w życie zmienionych stawek. Zmiany, o których mowa w pkt 1) litera
c i d obowiązywać będą od dnia zawarcia przez Strony stosownego aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wpływ przedmiotowych zmian na koszty
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu dokumenty wskazujące na wzrost wynagrodzeń (w wyniku przedmiotowych
zmian) osób biorących bezpośredni udział w realizacji zamówienia oraz wykazać wpływ wzrostu
kosztów wynagrodzeń na wzrost kosztów realizacji niniejszej umowy. W odniesieniu do
okoliczności opisanych w pkt 1) litera a-d zmiany nastąpić mogą wyłącznie o kwotę wynikającą
ze zmiany stawek. 2) Zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do
Umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z
likwidacji punktu poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy,
zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury
zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie
dotychczas obowiązujących umów. Zwiększenie ilości punktów poboru lub zmiana grupy
taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz
Załączniku nr 1. 3) Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych
punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności
z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub procesu rozwiązania dotychczasowych
umów kompleksowych/sprzedaży. 4) Zmiany ilości energii elektrycznej (po uwzględnieniu
wahania poboru). 5) Zmiany łącznego wynagrodzenie brutto Wykonawcy o ile zajdą
okoliczności (łącznie lub rozdzielnie) opisane w pkt 1) - 4) niniejszej sekcji.
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy
wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy w zakresie: 1) zmiany jednostkowej ceny za 1
MWh brutto wyłącznie w przypadkach: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług
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(VAT); b) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym o kwotę
wynikającą ze zmiany tych stawek oraz o ile Wykonawca wykaże, że zmiany opisane w lit. c) i
d) mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dz. U. z 2018r., poz. 2177), d)
zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotnego kwotę wynikającą ze
zmiany tych stawek, e) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a szczególności
zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów
wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw
majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Ceny energii
elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi
przepisami. 2) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy,
przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji
punktu poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia
przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie
dotychczas obowiązujących umów. Zwiększenie ilości punktów poboru lub zmiana grupy
taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz
Załączniku nr 1; 3) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych
punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności
z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub procesu rozwiązania dotychczasowych
umów kompleksowych/sprzedaży; 4) zmiany ilości energii elektrycznej (po uwzględnieniu
wahania poboru) Zmiany łącznego wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ile zajdą okoliczności
(łącznie lub rozdzielnie) opisane w pkt 1) - 4) niniejszej sekcji. 2. Zmiany, o których mowa w pkt
1) litera a i b obowiązywać będę od dnia wejścia w życie zmian ustawowych z zastrzeżeniem, że
Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego o ustawowej zmianie stawki
podatku VAT/akcyzy na energię elektryczną ze wskazaniem wysokości stawki i terminu
obowiązywania zmienionych stawek. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Strony
zobowiązane są podpisać aneks do umowy regulujący zmianę ceny 1 MWh oraz termin wejścia
w życie zmienionych stawek. 3. Zmiany, o których mowa w pkt 1) litera c i d i e obowiązywać
będą od dnia zawarcia przez Strony stosownego aneksu do niniejszej umowy. Wykonawca
zobowiązany jest udokumentować wpływ przedmiotowych zmian na koszty wykonania
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przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
dokumenty wskazujące na wzrost wynagrodzeń (w wyniku przedmiotowych zmian) osób
biorących bezpośredni udział w realizacji zamówienia oraz wykazać wpływ wzrostu kosztów
wynagrodzeń na wzrost kosztów realizacji niniejszej umowy. 4. W odniesieniu do okoliczności
opisanych w pkt 1) litera a-e zmiany nastąpić mogą wyłącznie o kwotę wynikającą ze zmiany
stawek.

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: 2018-12-13, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-12-17, godzina: 12:00
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