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Tuchów, 06.07.2020r. 
L.Dz. DIR/449/ŁN/P/ZP11-20/07/2020/781 

 
Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu znak ZP-11/20 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej do 
obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2021 i 2022 rok”. Znak postępowania 
ZP-11/20. 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ 
Zamawiający – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. odpowiada na zadane pytanie 

do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Dostawę energii 
elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. na 2021 i 2022 rok”.  
 
Pytanie  
SIWZ rozdz.15(IPU) ust.  29  zdanie „ W razie zmian w zakresie stanu prawnego (w szczególności 
zmiana stawki podatku VAT, akcyzy…”-Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i 
przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego 
automatyczną zmianę cen w przypadku podatku VAT i akcyzy, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, 
od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny 
energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi 
przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający uwzględnił wniosek wykonawcy o dokonanie zmian w umowie w związku z powyższym 
zmianie ulega zapis cz. 15 SIWZ pkt 29, który po modyfikacji będzie miał następującą treść: 
„29. W razie zmian w zakresie stanu prawnego (zmiana ustawy lub aktów wykonawczych do ustaw 
regulujących wymienione daniny, a także wprowadzenie dodatkowych obowiązków ustawowych 
związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej 
lub w przypadku zwiększenia udziału procentowego związanego z zakupem praw majątkowych lub 
certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej) lub faktycznego, mających związek z 
postanowieniami Umowy, Strony zobowiązują̨ się̨ do podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji pod 
katem dostosowania Umowy do nowych okoliczności. Z zastrzeżeniem, że ceny energii 
elektrycznej zostają powiększone lub zmniejszone o kwotę wynikającą z zmienionej 
stawki podatku VAT i akcyzy, od dnia wejścia w życie zmian prawnych regulujących tą 
kwestię, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”. 
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