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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we
Włocławku

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wieniecka 49

Miejscowość:  Włocławek Kod pocztowy:  87-800 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we
Włocławku ul. Wieniecka 49 87 – 800 Włocławek

Tel.: +48 544129140

Osoba do kontaktów:  mgr Małgorzata Nowacka - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

E-mail:  przetargi@szpital.wloclawek.pl Faks:  +48 544129432

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.szpital.wloclawek.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy do 6 punktów poboru energii
elektrycznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09310000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DZP/31/2017

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_kasiap
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-103624   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 144-298055  z dnia:  29/07/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/07/2017  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)

Zamiast:

Sposób wykonania zamówienia
przez Wykonawcę:
Ceny jednostkowe za sprzedaż
energii elektrycznej zawarte w
Formularzu cenowym powinny być
cenami faktycznymi na dzień upływu
terminu składania ofert, zgodne z
cenami określonymi w aktualnie
obowiązującej Taryfie sprzedawcy
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki..
Wykonawca może zmienić ceny
jednostkowe określone w Formularzu
cenowym wyłącznie po ich
zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.

Powinno być:

Sposób wykonania zamówienia
przez Wykonawcę:
Ceny jednostkowe podane
przez Wykonawcę w Formularzu
cenowym są zgodne z aktualną
taryfą Wykonawcy, zatwierdzoną
przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki. Zamawiający
dopuszcza możliwość zaoferowania
przez Wykonawcę innych cen
jednostkowych pod warunkiem, że
są one niższe niż ceny jednostkowe
określone taryfie Wykonawcy.
Rozliczenia między Stronami
w zakresie sprzedaży energii
elektrycznej będą odbywały się wg
cen zawartych w aktualnej taryfie
Wykonawcy z zastrzeżeniem sytuacji
określonej w zdaniu poprzednim.
Zmiany ceny i opłat w taryfie
Wykonawcy wprowadzone w
trybie określonym przez Prawo
energetyczne nie wymagają
aktualizacji umowy. O zmianach cen
i stawek opłat Zamawiający będzie
informowany w sposób ustalony w
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przepisach prawa energetycznego i
Kodeksu Cywilnego.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1)

Zamiast:
a.Aktualna koncesja na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną, wydana
przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
roku Prawo Energetyczne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
oraz obowiązującą umowę na
sprzedaż energii elektrycznej za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
lokalnego operatora dystrybucyjnego
– PGE Dystrybucja S.A.

Powinno być:
a.Aktualna koncesja na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną, wydana
przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012
r. poz. 1059 z późn. zm.)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:
a.Aktualna koncesja na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną, wydana
przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
roku Prawo Energetyczne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
oraz obowiązującą umowę na
sprzedaż energii elektrycznej za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
lokalnego operatora dystrybucyjnego
– PGE Dystrybucja S.A.

Powinno być:
a.Aktualna koncesja na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną, wydana
przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012
r. poz. 1059 z późn. zm.)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje dodatkowe

Zamiast:

1. Dopuszczalne zmiany
postanowień zawartej umowy oraz
określenie warunków tych zmian:
Zgodnie z treścią art. 144 ustawy
Pzp Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie następujących zmian
w treści Umowy:
1. Zmiany ceny brutto energii w
przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT lub ustawowej zmiany
opodatkowania energii elektrycznej
podatkiem akcyzowym.
2. Zmiany ilości i lokalizacji PPE
wskazanych w Załączniku nr 2 do
Umowy, przy czym zmiana ilości
PPE wynikać może z likwidacji
istniejącego PPE lub włączenia
nowego PPE.
3. Zmiany wielkości poboru
energii w zależności od potrzeb
Zamawiającemu.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia
dostaw energii elektrycznej
do PPE, jeśli zmiana wynika z
okoliczności niezależnych od Stron,

Powinno być:

1. Dopuszczalne zmiany
postanowień zawartej umowy oraz
określenie warunków tych zmian:
Zgodnie z treścią art. 144 ustawy
Pzp Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie następujących zmian
w treści Umowy:
1. Zmiany ceny brutto energii w
przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT lub ustawowej zmiany
opodatkowania energii elektrycznej
podatkiem akcyzowym.
2. Zmiany ilości i lokalizacji PPE
wskazanych w Załączniku nr 2 do
Umowy, przy czym zmiana ilości
PPE wynikać może z likwidacji
istniejącego PPE lub włączenia
nowego PPE.
3. Zmiany wielkości poboru
energii w zależności od potrzeb
Zamawiającemu.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia
dostaw energii elektrycznej
do PPE, jeśli zmiana wynika z
okoliczności niezależnych od Stron,
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w szczególności z przedłużającej się
procedury:
1) zmiany sprzedawcy,
2) dostosowania układów
pomiarowo-rozliczeniowych do
zasady TPA,
3) podpisania umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych przez
Zamawiającego z OSD.
5. Zmniejszenia wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w przypadku
przedstawienia przez niego
korzystniejszej oferty w zakresie
przedmiotu umowy.
6. W przypadku zmiany Prawa
energetycznego oraz przepisów
wykonawczych, wprowadzających
dodatkowe obowiązki związane
z zakupem praw majątkowych
lub certyfikatami dotyczącymi
efektywności energetycznej, ceny
jednostkowe netto, o których
mowa w § 10 ust. 1 umowy ulegną
zmianie w odniesieniu do ich
kosztów wynikających z obowiązków
nałożonych właściwymi przepisami,
od dnia ich wejścia w życie.
7. Nastąpi zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę
- Zamawiający dopuszcza możliwość
wzrostu cen jednostkowych
netto, wraz z konsekwencjami
rachunkowymi, w przypadku
zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę. Zmiana związana ze
zmianą wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę może
nastąpić nie wcześniej niż z
dniem wejścia w życie aktu
prawnego wprowadzającego
zmianę wysokości wynagrodzenia
minimalnego za pracę. Podstawą
do dokonania zmiany w opisanym
wyżej zakresie będzie pisemny
wniosek Wykonawcy złożony
Zamawiającemu, zawierający
dokładny opis proponowanej
zmiany, uzasadnienie wniosku

w szczególności z przedłużającej się
procedury:
1) zmiany sprzedawcy,
2) dostosowania układów
pomiarowo-rozliczeniowych do
zasady TPA,
3) podpisania umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych przez
Zamawiającego z OSD.
5. Zmniejszenia wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w przypadku
przedstawienia przez niego
korzystniejszej oferty w zakresie
przedmiotu umowy.
6. W przypadku zmiany Prawa
energetycznego oraz przepisów
wykonawczych, wprowadzających
dodatkowe obowiązki związane
z zakupem praw majątkowych
lub certyfikatami dotyczącymi
efektywności energetycznej, ceny
jednostkowe netto, o których
mowa w § 10 ust. 1 umowy ulegną
zmianie w odniesieniu do ich
kosztów wynikających z obowiązków
nałożonych właściwymi przepisami,
od dnia ich wejścia w życie.
7. Nastąpi zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę
- Zamawiający dopuszcza możliwość
wzrostu cen jednostkowych
netto, wraz z konsekwencjami
rachunkowymi, w przypadku
zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę. Zmiana związana ze
zmianą wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę może
nastąpić nie wcześniej niż z
dniem wejścia w życie aktu
prawnego wprowadzającego
zmianę wysokości wynagrodzenia
minimalnego za pracę. Podstawą
do dokonania zmiany w opisanym
wyżej zakresie będzie pisemny
wniosek Wykonawcy złożony
Zamawiającemu, zawierający
dokładny opis proponowanej
zmiany, uzasadnienie wniosku
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wynikające z regulacji art. 142
ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie
wpływu proponowanej zmiany na
koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. Zamawiający
uprawniony będzie do żądania od
Wykonawcy wyjaśnień i dowodów
na okoliczności zawarte przez
niego we wniosku o zmianę
(zdanie poprzedzające) w celu
jednoznacznego rozstrzygnięcia
spełnienia przesłanek opisanych w
art. 142 ust. 5 uPzp;
8. nastąpi zmiana zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne - Zamawiający
dopuszcza możliwość wzrostu
cen jednostkowych netto, wraz z
konsekwencjami rachunkowymi,
w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. Zmiana
związana ze zmianą zasad
podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne może
nastąpić nie wcześniej niż z dniem
wejścia w życie aktu prawnego
wprowadzającego zmianę zasad
podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne. Podstawą do
dokonania zmiany w opisanym
wyżej zakresie będzie pisemny
wniosek Wykonawcy złożony
Zamawiającemu, zawierający
dokładny opis proponowanej
zmiany, uzasadnienie wniosku
wynikające z regulacji art. 142
ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie
wpływu proponowanej zmiany na
koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. Zamawiający
uprawniony będzie do żądania od
Wykonawcy wyjaśnień i dowodów
na okoliczności zawarte przez
niego we wniosku o zmianę
(zdanie poprzedzające) w celu
jednoznacznego rozstrzygnięcia

wynikające z regulacji art. 142
ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie
wpływu proponowanej zmiany na
koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. Zamawiający
uprawniony będzie do żądania od
Wykonawcy wyjaśnień i dowodów
na okoliczności zawarte przez
niego we wniosku o zmianę
(zdanie poprzedzające) w celu
jednoznacznego rozstrzygnięcia
spełnienia przesłanek opisanych w
art. 142 ust. 5 uPzp;
8. nastąpi zmiana zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne - Zamawiający
dopuszcza możliwość wzrostu
cen jednostkowych netto, wraz z
konsekwencjami rachunkowymi,
w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. Zmiana
związana ze zmianą zasad
podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne może
nastąpić nie wcześniej niż z dniem
wejścia w życie aktu prawnego
wprowadzającego zmianę zasad
podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne. Podstawą do
dokonania zmiany w opisanym
wyżej zakresie będzie pisemny
wniosek Wykonawcy złożony
Zamawiającemu, zawierający
dokładny opis proponowanej
zmiany, uzasadnienie wniosku
wynikające z regulacji art. 142
ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie
wpływu proponowanej zmiany na
koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. Zamawiający
uprawniony będzie do żądania od
Wykonawcy wyjaśnień i dowodów
na okoliczności zawarte przez
niego we wniosku o zmianę
(zdanie poprzedzające) w celu
jednoznacznego rozstrzygnięcia
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spełnienia przesłanek opisanych w
art. 142 ust. 5 uPzp;
9. Nastąpią zmiany osób
wskazanych przez strony do
realizacji umowy;
10. Umowa nie zostanie
zrealizowana do wartości brutto
w terminie jej obowiązywania –
czas trwania umowy może zostać
wydłużony aż do wyczerpania
wartości brutto, jednak nie dłużej niż
o 6 miesięcy.
11.Ponadto istnieje możliwość
zmiany umowy jeżeli:
a. łączny ewentualny wzrost wartości
zamówienia jest mniejszy niż kwoty
określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
i jest mniejszy od 10% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
b. zmiany dotyczą realizacji
dodatkowych dostaw, od
dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
• zmiana Wykonawcy nie może
zostać dokonana z powodów
ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,
• zmiana Wykonawcy
spowodowałaby istotną
niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
• wartość każdej kolejnej zmiany
nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
c. Wykonawcę, któremu
Zamawiający udzielił zamówienia,
ma zastąpić nowy Wykonawca:
• w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia

spełnienia przesłanek opisanych w
art. 142 ust. 5 uPzp;
9. Nastąpią zmiany osób
wskazanych przez strony do
realizacji umowy;
10. Umowa nie zostanie
zrealizowana do wartości brutto
w terminie jej obowiązywania –
czas trwania umowy może zostać
wydłużony aż do wyczerpania
wartości brutto, jednak nie dłużej niż
o 6 miesięcy.
11.Ponadto istnieje możliwość
zmiany umowy jeżeli:
a. łączny ewentualny wzrost wartości
zamówienia jest mniejszy niż kwoty
określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
i jest mniejszy od 10% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
b. zmiany dotyczą realizacji
dodatkowych dostaw, od
dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
• zmiana Wykonawcy nie może
zostać dokonana z powodów
ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,
• zmiana Wykonawcy
spowodowałaby istotną
niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
• wartość każdej kolejnej zmiany
nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
c. Wykonawcę, któremu
Zamawiający udzielił zamówienia,
ma zastąpić nowy Wykonawca:
• w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia
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oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy;
• w wyniku przejęcia przez
Zamawiającego zobowiązań
Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
d. zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
• konieczność zmiany umowy
spowodowana jest okolicznościami,
których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł
przewidzieć,
• wartość zmiany nie przekracza
50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie;
12.Poza okolicznościami
wskazanymi powyżej zakazuje się
między innymi następujących zmian
niniejszej umowy skutkujących:
a) zmianą ogólnego charakteru
umowy, w stosunku do charakteru
umowy w pierwotnym brzmieniu;
b) wprowadzeniem warunków,
które, gdyby były postawione
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu
wzięliby lub mogliby wziąć udział inni
wykonawcy lub przyjęto by oferty
innej treści;
c) naruszeniem równowagi
ekonomicznej umowy na
korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w
umowie;
d) znacznym rozszerzeniem lub
zmniejszeniem zakresu świadczeń i
zobowiązań wynikający z umowy;
e) zastąpieniem wykonawcy,
któremu zamawiający udzielił
zamówienia, nowym wykonawcą.
13.Wykonawca powinien wykazać
Zamawiającemu okoliczności
uzasadniające dokonanie zmiany
umowy. Zamawiający ma w tym
zakresie prawo żądania przedłożenia
przez Wykonawcę odpowiednich
wyjaśnień, oświadczeń lub innych
dokumentów które pozwolą
Zamawiającemu ocenić zasadność
zmiany umowy.
14.Ponadto istnieje możliwość
zmiany umowy jeżeli:
a. łączny ewentualny wzrost wartości
zamówienia jest mniejszy niż kwoty

oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy;
• w wyniku przejęcia przez
Zamawiającego zobowiązań
Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
d. zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
• konieczność zmiany umowy
spowodowana jest okolicznościami,
których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł
przewidzieć,
• wartość zmiany nie przekracza
50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie;
12.Poza okolicznościami
wskazanymi powyżej zakazuje się
między innymi następujących zmian
niniejszej umowy skutkujących:
a) zmianą ogólnego charakteru
umowy, w stosunku do charakteru
umowy w pierwotnym brzmieniu;
b) wprowadzeniem warunków,
które, gdyby były postawione
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu
wzięliby lub mogliby wziąć udział inni
wykonawcy lub przyjęto by oferty
innej treści;
c) naruszeniem równowagi
ekonomicznej umowy na
korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w
umowie;
d) znacznym rozszerzeniem lub
zmniejszeniem zakresu świadczeń i
zobowiązań wynikający z umowy;
e) zastąpieniem wykonawcy,
któremu zamawiający udzielił
zamówienia, nowym wykonawcą.
13.Wykonawca powinien wykazać
Zamawiającemu okoliczności
uzasadniające dokonanie zmiany
umowy. Zamawiający ma w tym
zakresie prawo żądania przedłożenia
przez Wykonawcę odpowiednich
wyjaśnień, oświadczeń lub innych
dokumentów które pozwolą
Zamawiającemu ocenić zasadność
zmiany umowy.
14. Strony dopuszczają wzrost
wartości umowy w przypadku
wykorzystania kwoty, o której
mowa w § 10 ust. 2 umowy.
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określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
i jest mniejszy od 10% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
b. zmiany dotyczą realizacji
dodatkowych dostaw, od
dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
• zmiana Wykonawcy nie może
zostać dokonana z powodów
ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,
• zmiana Wykonawcy
spowodowałaby istotną
niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
• wartość każdej kolejnej zmiany
nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
c. Wykonawcę, któremu
Zamawiający udzielił zamówienia,
ma zastąpić nowy Wykonawca:
• w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy;
• w wyniku przejęcia przez
Zamawiającego zobowiązań
Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
d. zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
• konieczność zmiany umowy
spowodowana jest okolicznościami,
których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł
przewidzieć,
• wartość zmiany nie przekracza
50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie;

Wskazany wzrost wartości umowy
powinien odpowiadać należności
przysługującej Wykonawcy z tytułu
ilości energii która została zużyta
przez Zamawiającego pomiędzy
momentem wykorzystania kwoty o
której mowa w § 10 ust. 2 umowy a
dniem rozwiązania umowy.
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15. Poza okolicznościami
wskazanymi powyżej zakazuje się
między innymi następujących zmian
niniejszej umowy skutkujących:
a. zmianą ogólnego charakteru
umowy, w stosunku do charakteru
umowy w pierwotnym brzmieniu;
b. wprowadzeniem warunków,
które, gdyby były postawione
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu
wzięliby lub mogliby wziąć udział inni
wykonawcy lub przyjęto by oferty
innej treści;
c. naruszeniem równowagi
ekonomicznej umowy na
korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w
umowie;
d. znacznym rozszerzeniem lub
zmniejszeniem zakresu świadczeń i
zobowiązań wynikający z umowy;
e. zastąpieniem wykonawcy, któremu
zamawiający udzielił zamówienia,
nowym wykonawcą.
16. Wykonawca powinien wykazać
Zamawiającemu okoliczności
uzasadniające dokonanie zmiany
umowy. Zamawiający ma w tym
zakresie prawo żądania przedłożenia
przez Wykonawcę odpowiednich
wyjaśnień, oświadczeń lub innych
dokumentów które pozwolą
Zamawiającemu ocenić zasadność
zmiany umowy.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-121296
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