
Modyfikacja specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 
 
 
Nasz znak ZGZiR.271.1.2011 
Nowy Targ 01.03.2011r. 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę 
kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii 
elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym 
Targu ul. Parkowa 14 w okresie od 1 kwietnia 2011r. do 31 grudnia 2011r. 
 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn zm.) zamieszcza na stronie 
internetowej modyfikację istotnych warunków zamówienia w wyżej wymienionym przetargu 
nieograniczonym. Niniejsza modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest 
wiążąca. 
 
 
 
W Rozdziale II ust. 3. 
Jest: 
Warunki finansowania: przelew z terminem 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury zamawiającemu po miesiącu rozliczeniowym. 
 
Zmienia się na: 
Warunki finansowania: termin płatności faktur VAT wynosi 14 dni od daty ich prawidłowego 
wystawienia po miesiącu rozliczeniowym, ale nie później niż 7 dni od daty ich dostarczenia. 
W przypadku, gdy którykolwiek z w/w terminów przypada na dzień wolny od pracy, termin 
wpłaty należności zostaje przesunięty na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym 
od pracy. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy Wykonawcy od Zamawiającego. 
 
 
W Rozdziale II ust. 9 
Jest:  
Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań 
układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego.  
 
 
Zmienia się na: 
Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących 
wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy Opera-
tora Systemu Dystrybucyjnego.  
Rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie cen 
jednostkowych określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
 



W rozdziale VII ust. 2 
Jest: 
 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust 1 
oprócz oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych /załącznik nr 4 do specyfikacji/, oferta musi zawierać potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopię koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz umowę na świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej z OSD w Nowym Targu, 
 
Zmienia się na: 
 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust 1 
oprócz oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych /załącznik nr 4 do specyfikacji/, oferta musi zawierać potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopię koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz 
oświadczenie o zawartej Generalnej Umowie Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego działającego na terenie obiektu objętego niniejszym postępowaniem, ważna 
przez cały czas trwania umowy. 
 
 
 
 
2. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1 * wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 
2 * www.zgzir.nowytarg.pl 
3 * a/a 


