Kętrzyn, dnia 01.12.2009 r.
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.341-35(ZK)/09

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.341-35(ZK)/09 w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę energii
elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, 4 jednoosobowych spółek komunalnych, 3 instytucji kultury Gminy Miejskiej Kętrzyn, 8 jednostek
organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów uŜytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i
parkowego”

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENA
W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pt:
„Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, 4 jednoosobowych spółek
komunalnych, 3 instytucji kultury Gminy Miejskiej Kętrzyn, 8 jednostek organizacyjnych Gminy
Miejskiej Kętrzyn na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów uŜytkowych, zasilania
oświetlenia ulicznego i parkowego”, znak postępowania SO.341-35(ZK)/09, Zamawiający działając na

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008, Nr 171, poz. 1058, zm. Dz. U. z 2008,
Nr 220, poz. 1420, Dz. U. z 2009, Nr 19, poz. 101, Dz. U. z 2008, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009, Nr
65, poz. 545, Dz. U. z 2009 r., Nr 91, poz. 742) z dniem 01.12.2009 r. wprowadza:
1. modyfikację zapisu znajdującego się w rozdziale 16 ust. 3 SIWZ poprzez
zastąpienie w pierwszym zdaniu kropki przecinkiem i dodanie następującego
zapisu: „ …., za wyjątkiem ceny dla taryfy G, która moŜe ulec zmianie w przypadku
zatwierdzenia nowej taryfy G przez Prezesa URE.”
2. modyfikację w zakresie treści załącznika nr 3 do SIWZ- wzór Umowa nr SO.342…./ZK/09 w zakresie § 5 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Ceny jednostkowe
określone w ust. 1 nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem
ceny dla taryfy G, która moŜe ulec zmianie w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE
nowej Taryfy G.”
3. modyfikację w zakresie treści załącznika nr 3 do SIWZ- wzór Umowa nr SO.342…./ZK/09 w zakresie § 8 ustęp 2 lit c), który otrzymuje brzmienie; „zmiany
urzędowej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego”
4. modyfikację załącznika nr 2 do SIWZ Formularz „OFERTA”, poprzez dodanie do
znajdującej się tam w pkt 2 tabeli, rubryki o nazwie „cena jednostkowa”.
5. modyfikację w załączniku nr 1 do SIWZ- zestawienie zbiorcze punktów odbioru
energii elektrycznej oraz załącznikach nr 1 i 2 do wzoru umowy w zakresie
numeracji porządkowej punktów odbioru energii.
energii wynosi 241.

Faktyczna ilość punktów poboru

Na stronie internetowej Zamawiającego www.ketrzyn.com.pl do pobrania
ujednolicone załączniki do SIWZ, zawierające zmodyfikowane zapisy
•

Załącznik Nr 1 – zmodyfikowane zestawienie zbiorcze punktów odbioru energii
elektrycznej

•

Załącznik Nr 2 – zmodyfikowany formularz oferty

•

Załącznik Nr 3 – zmodyfikowany wzór umowy wraz ze zmodyfikowanymi załącznikami
do umowy (zmiany dotyczą zał. nr 1 i 2 do umowy).

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania
ofert, w tym takŜe podczas wypełniania załączników i druków.

Oferty złoŜone bez zastosowania się do modyfikacji podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne z SIWZ.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
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