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lNFoRMAcJA o MoDYFlxAcJl slwż
Doty*y póstępowan a pn : ,,DGtNa 6n.rgii ólektryczn.j n. potźBby obi.Ków ośrcdkl
spońu i R.kr.acji mst WaBuawy w Dżi€lnicy ochota w o*E6i. od 01.01,2014 r,
ośrodek spońu Rekeacji m,st, Warezary w Dz]elnicy ochola z s]edrbą W Wa6zawie
u. Nowowiejska 37B, na podstawie aft, 38 ust.4 uslawy z dnia 29 slyen]a 2004 r, - ławo
amÓWień pub]ieńych (Dż, U ż 2007 r, Nr 223, poz. 1655ż póŹn. żm)WploMdza naślepują€

1, żm ani.
2, zm anie

Ul€ga

3. zmianie

u ega

treśćpunhu 31, - punkt zosta]e Wykr6ś ony.
ulega treśćplnklu 33,, punkl z@laje wykeśony

@
lreśćpunkl! 9,, eiązku ż @ym pżyjmuje on bżmienie:
strony okeśląW UmNi€ Wy§okość bonifkaty ża ńiedotżyńene slan&rdóW jakościowych
obsługiw oparciu o Rożpoźądżene Minislra GospodaRiż dn a 18 sieĘnia 20]1 l, W sprawie
śżd€gółowych żaśadksżałlowan a ikaLku]a.ii taryf or.ż rożlieeń w obrccie eńeroią
eleklry*ną (Dż,U Nr lag, p@,1126),
zmbn]€

UlĘż li€ść punktu ]0 - punlt zo9iaje Wylrcślońy

e Ulegateśćpunku 1j , ąiązku z żyń pzyjmuje oń bżńieńie
ponoszą
wobec §ebie odpowiedzialność od*kodowawczą ne zassd.ch ogóhych do
,strony
wy5okoŚci ponlesione] vkody (stlaty),'

5, zńiań

6,

zmiańie Ulege treśćpuńktu 12. eiązku 2 czyń pźyjmlje on bżmienie:
,Rożldenia mędzy stronam] Ędą się odhylvać zgodnie ż ókEsćń rożlideniowym oso ua
podsteie odcztlóW ukladóW pomiarowojożl]cżeniowyćh ż Uwżględńieńień cen l śl.rek opłat
określonych w załączniku Nr ] (oiena Wykonawćy) ceny ].dnostkM dótyćą€ spżedaży
eneĘji elektlyeńej pozostają stałe w tlakcie całei umo$!',
zmianie u ega lleśćpunklu ]3,, iąku z Pym prżyjmuj6 on bżńien]e:
,zam6wi.jąćy żóbówiążujć się dó ap]aty należnościza eneĘę elektry@ną, na podsiawie
otrżymyNanyćh iaktur VAT W lerminie 21 dn od daly Wystawienia faKUry VAT '

7.

\i

3. zmiani.

u ega

lEśćpunklu l9, fuiąku z czym pżyjm!]e on bźmienie]

.zamawający dopusz*a fr óżliwośćdokon.nb na§tępujących istotnych żfo ian po§ianowi€ń
zawańej unowy W sioslnku do lreści ofedy na podslaw e której dokonano Wyboru Wykonawcy,
pod następującym warunkam iwe Wskaanym zakesie]
a) zmi.n Po@echnie obowiążuiących pżep]sóW prsa w żak@sie maiącym Wpłylv na
Ea izację pźedmiolu amóWiohia, a W sza€gó nościpżepisóW ustawy Prawo eneĘety*ńe
oEż ,ozoo?ądżeń Wylon&.zych do tej uslawy
b) żmian ćeń ok@ślonych W ofercie WykonaMy w pżypedku Ustawowe] zmiany
ópodalkóMnia energli doktrymgj podalki6m akcyżowym
c) zm]an .en określonyćh w ofercie Wykonawcy W puypadku zmiany Usiawy Prawo
eńergelyżne oEż pżep śów wykonawczych, wplowadżającyćh dodatkM obowiązki żwi ązan e
ż żakupem pEW majątkowych lub @ńńkatańi dottĘącyni efek§lnośc enercetyenej '

Jedno%śnia info.muję, że nie u ega zńian e temiń do którego
olwarc]a oień (odpóWjednio pkl 26 j 27 slwż)
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