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                                             Zainteresowani udziałem 
                                                w postępowaniu ZP-15/20 

 
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-15/20. 

 
MODYFIKACJA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

Zamawiający: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. na podstawie art. 38 ust. 
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) 
zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu na „dostawę 
energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2021  
i 2022 rok”. Zmiany wprowadzone do treści SIWZ przedstawiają się w następujący sposób: 
 

1. W Rozdziale 15 „Istotne postanowienia umowy” 
 

 było 
 

7. Rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej będą dokonywane na podstawie danych 
pomiarowo-rozliczeniowych otrzymywanych od OSD, zgodnie z okresami pomiarowo-
rozliczeniowymi stosowanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o 
faktury uwzględniające: 

a) ceny sprzedaży energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne, określone w 
tabeli będącej załącznikiem do oferty wykonawcy. 

b) rozliczenia za świadczone usługi dostawy energii elektrycznej przesyłane będą 
na fakturze zbiorczej. 

 
 poprawia się na 

7. Rozliczenia za sprzedaż̇ energii elektrycznej będą dokonywane na podstawie danych 
pomiarowo- rozliczeniowych otrzymywanych od OSD, zgodnie z okresami pomiarowo-
rozliczeniowymi stosowanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o 
faktury uwzględniające:  

a) ceny sprzedaży energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne, określone w   
tabeli będącej załącznikiem do oferty wykonawcy.  
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b) rozliczenia za świadczone usługi dostawy energii elektrycznej przesyłane będą 
na fakturze zbiorczej, która to faktura zostanie wystawiona przez 
Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo – 
rozliczeniowych od OSD.  

2. W załączniku nr 1 do SIWZ zostały wprowadzone modyfikacje poprzez korektę 
planowanych terminów rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej dla nowych punktów 
poboru. Modyfikacja dotyczy pozycji  nr 137-146, 158-177, 183-184, 213-214 oraz 219. 
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji 
treści SIWZ.  

Powyższe zmiany dotyczą całej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia nie ulegają zmianie.  

 
 

Wojciech Skruch – Prezes Zarządu 
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 

                                                                                                (podpis elektroniczny) 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

 Obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ „Punkty poboru energii elektrycznej Spółki 
Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o.”; 
 

 


