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Ogłoszenie o zmianie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy:
przetargu nieograniczonego na dostawę energii cieplnej do Szpitala Powiatowego 
w Wyrzysku  wraz  z  modernizacją  istniejącej  kotłowni  i  zewnętrznej  sieci  ciepłowniczej, 
opublikowany  w  Suplemencie  do  Dziennika  Urzędowego  Unii  Europejskiej  w  dniu 
11.03.2016 pod nr  2016/S 050 – 082602

Zamawiający w dniu 04.04.2016r. dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie określonym 
w załączniku nr 8 (projekt umowy) § 5, który przyjmuje poniżej podaną treść.

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania 
i otwarcia ofert.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie  dla  Wykonawcy  będzie  regulowane  przez  Zamawiającego  w  cyklu 
miesięcznym,  w  oparciu  o  stawki  zaoferowane  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu 
przetargowym o udzielnie zamówienia publicznego (Formularz ofertowy załącznik nr 3 do 
Umowy) niezmienne, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w pkt 12 do 16 niniejszego 
paragrafu, przez cały okres obowiązywania umowy:

1) cena wytworzenia 1m3 ciepłej wody użytkowej:

netto …………………… zł/m3; stawka VAT ............. %,

(słownie netto: ............................................................................................... zł/m3)

brutto …………………… zł/m3

(słownie brutto: .............................................................................................. zł/m3)

2) cena za wytworzenie energii cieplnej do ogrzania budynków rozliczana na podstawie 
wskazań licznikowych:

netto …………………… zł/GJ; stawka VAT ............. %

(słownie netto: ............................................................................................... zł/GJ)

brutto …………………… zł/GJ

(słownie brutto: .............................................................................................. zł/GJ)

3) cena  jednostkowa  energii  cieplnej  dostarczanej  na  potrzeby  zasilania  central 
wentylacyjnych  poza  okresem  pracy  c.o.  i  rozliczanej  na  podstawie  wskazań 
licznikowych:

netto …………………… zł/GJ; stawka VAT ............. %,

(słownie netto: ............................................................................................... zł/GJ)
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brutto …………………… zł/GJ

(słownie brutto: .............................................................................................. zł/GJ)

4) kwota miesięczna dla części inwestycyjnej zamówienia (Modernizacja)

netto …………………… zł;  stawka VAT ............. %,

(słownie netto: ............................................................................................... zł)

brutto …………………… zł

(słownie brutto: .............................................................................................. zł

2. Obiekty  zamawiającego  charakteryzują  się  zużyciem  ciepła  na  potrzeby  centralnego 
ogrzewania  w  wielkości  do  5 918  GJ  rocznie,  powierzchnia  ogrzewana  budynków 
zamawiającego wynosi 4 974,40 m2.

3. Opłata  za energię  cieplną  zużyta  do ogrzania  budynków będzie  płatna miesięcznie  na 
podstawie odczytów licznika ciepła zainstalowanego przez Wykonawcę i z zastosowaniem 
ceny jednostkowej 1GJ energii  określonej w pkt 1 ppkt 2. Rozliczenia licznikowe w każdym 
sezonie będą poprzedzane i zakańczane odczytem wartości w dniu rozpoczęcia i w dniu 
zakończenia sezonu grzewczego.

4. Opłata za wytworzenie energii  cieplnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie 
zmienna  w  miesiącach  rozliczeniowym.  Jej  wartość  zostanie  określona,  jako  wielkość 
zużycia ciepłej wody użytkowej wyznaczona z odczytu przepływomierza zainstalowanego 
przez Wykonawcę na instalacji c.w.u. oraz stawki wytworzenia 1m3 ciepłej wody użytkowej.

5. Opłata  za  energię  cieplną  zużytą  na  potrzeby  zasilania  central  wentylacyjnych  będzie 
zmienna  i  naliczana  poza  okresem  pracy  c.o.  na  podstawie  odczytów  licznika  ciepła. 
Rozliczenia  licznikowe  w  każdym  sezonie  będą  poprzedzane  i  zakańczane  odczytem 
wartości  w  dniu  rozpoczęcia  i  w  dniu  zakończenia  sezonu  grzewczego.  W  sezonie 
grzewczym  koszt  energii  potrzebnej  do  zasilania  nagrzewnic  jest  wliczony  do  ogólnej 
energii.

6. Opłata za część inwestycyjną umowy (Modernizacja)  będzie płatna w równych kwotach 
miesięcznych przez 120 miesięcy realizacji Umowy.

7. Miesięczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy stanowi sumę opłat opisanych w punkcie 
3, 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu.

8. W  przypadku  niepełnego  okresu  rozliczeniowego,  wynagrodzenie  będzie  obliczone 
proporcjonalnie  do  liczby  dni  obowiązywania  okresu  Umowy  w  danym  okresie 
rozliczeniowym.

9. Strony ustalają, że faktura za zakończony miesiąc rozliczeniowy będzie wystawiana przez 
Wykonawcę do 7 dnia miesiąca następnego,  z terminem zapłaty przez Zamawiającego 
wynoszącym do …………. dni licząc od daty wpływu faktury. Faktury będą wysyłane na 
adres korespondencyjny Zamawiającego.

10. Wynagrodzenie  Wykonawcy  przekazane  zostanie  przelewem  na  rachunek  bankowy 
Wykonawcy podany w treści faktury.

11. Strony ustalają, że Zamawiającemu nie przysługuje wynagrodzenie od Wykonawcy z tytułu 
udostępnienia mu pomieszczeń Kotłowni celem wykonania Umowy.

12. W przypadku zmiany stawki  podatku od towarów i  usług wartość  netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów.
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13. W  przypadku  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na 
podstawie  art.  2  pkt   3  do  5  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego  kosztu  Wykonawcy  wynikającą  ze  zwiększenia  wynagrodzeń  osób 
bezpośrednio  wykonujących  zamówienie  do  wysokości  zmienionego  minimalnego 
wynagrodzenia,  z  uwzględnieniem  wszystkich  obciążeń  publicznoprawnych  od  kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

14. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości  stawki  składki  na ubezpieczenia  społeczne lub  zdrowotne, 
wynagrodzenie  Wykonawcy  ulegnie  zmianie  o  wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu 
Wykonawcy,  jaką będzie  on zobowiązany dodatkowo ponieść  w celu  uwzględnienia  tej 
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

15. W przypadku zwiększenia kosztów Wykonawcy wynikających ze zmiany przepisów prawa, 
w  szczególności  wynikających  z  obowiązku  uzyskania  dodatkowych  świadectw 
pochodzenia lub uiszczenia opłat zastępczych, wprowadzenia lub zmiany opłaty OZE, na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy ceny jednostkowe wyszczególnione w pkt 1, podpunkty 
od 1 do 3 mogą ulec zmianie o wielkość wynikającą bezpośrednio z wprowadzonych zmian 
przepisów prawa.

16. W przypadku zmiany cen paliwa, którym zasilana jest kotłowania o co najmniej 3%, ceny 
jednostkowe wyszczególnione w pkt 1, podpunkty od 1 do 3, mogą ulec zmianie o wielkość 
wynikającą  bezpośrednio  ze  zmiany  cen  paliwa.  W  tym  przypadku  każdej  ze  stron 
przysługuje  wystąpienie  z  pisemnym,  umotywowanym  wnioskiem  o  zmianę  cen 
jednostkowych.

17. Zmiana wysokości  wynagrodzenia  obowiązywać będzie  od dnia  wejścia  w życie  zmian 
o których mowa w pkt  11-15.

18. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 16 może wejść w życie po upływie 
pełnych 12 miesięcy obowiązywania niniejszej  umowy,  ze skutkiem od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku.

19. W sytuacjach, o których mowa w punktach od 12 do 16 wprowadzenie zmian wysokości 
wynagrodzenia wymaga wykazania od Wykonawcy wpływu zmiany wskazanej w regulacji 
na koszty wykonania zamówienia.

20. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania innych, niż wymienione w pkt 11 do 16, 
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty przetargowej, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
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