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Teatr Narodowy                                                                               Warszawa, 25 kwietnia 2022 r.  

Pl. Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

Nr sprawy: 6/2022 

    

Do zainteresowanych udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie  

przetargu nieograniczonego – na podstawie art. 132 ustawy Pzp – pn.:  

„Dostawa energii elektrycznej dla Teatru Narodowego w Warszawie”. 

 

Dotyczy: zmiany w treści SWZ i Załącznika nr 6 do SWZ.  

Informujemy, że Zamawiający dokonał następujących zmian w treści SWZ i Załącznika nr 6  

do SWZ: 

 

1) W pkt 14.1 SWZ jest: 

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

W pkt 14.1 SWZ powinno być: 

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy – na cały okres obowiązywania Umowy. 

 

2) W § 3 ust. 4 Załącznika nr 6 SWZ jest: 

Płatności za zużytą energię elektryczną będą odbywały się na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur VAT 

 

W § 3 ust. 4 Załącznika nr 6 SWZ powinno być: 

Płatności za zużytą energię elektryczną będą odbywały się na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur VAT, przesyłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: 

…………………………… 

 

3) W § 3 ust. 7 Załącznika nr 6 SWZ jest: 

Należności wynikające z faktur VAT będą płatne przez Teatr w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Teatr prawidłowo wystawionej faktury. 

 

W § 3 ust. 7 Załącznika nr 6 SWZ powinno być: 

Należności wynikające z faktur VAT będą płatne przez Teatr w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Teatr prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany  

na fakturze Vat. 

 

4) W § 8 ust. 12 Załącznika nr 6 SWZ jest: 

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę  

na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
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Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

Zamawiający usunął ust. 12 w § 8 Załącznika nr 6 SWZ.  

 

5) W § 8 ust. 13 Załącznika nr 6 SWZ jest: 

Dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesiony w innej formie niż  

w pieniądzu powinien wprost uwzględniać uprawnienia Zamawiającego, o których mowa  

w ust. 12, pod rygorem odmowy przyjęcia przez Zamawiającego takiego dokumentu 

zabezpieczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w ustawie Pzp. 

 

Zamawiający usunął ust. 13 w § 8 Załącznika nr 6 SWZ.  

 

6) W § 10 ust. 2 Załącznika nr 6 SWZ jest: 

Teatr  ma prawo do zmiany ilości punktów poboru odbioru energii elektrycznej, o których mowa  

w Załączniku nr 1 do Umowy, poprzez zawarcie stosownego Aneksu do Umowy. Rozliczenie 

dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej będzie się odbywać według zasad ustalonych 

niniejszą Umową, w tym ceny jednostkowej energii elektrycznej dla właściwej grupy taryfowej. 

 

W § 10 ust. 2 Załącznika nr 6 SWZ powinno być: 

Teatr  ma prawo do zmiany ilości punktów poboru odbioru energii elektrycznej, o których mowa  

w Załączniku nr 1 do Umowy w obrębie grupy taryfowej, o której mowa w § 2 ust. 1, poprzez 

zawarcie stosownego Aneksu do Umowy. Rozliczenie dodatkowych punktów poboru energii 

elektrycznej będzie się odbywać według zasad ustalonych niniejszą Umową, w tym ceny 

jednostkowej energii elektrycznej dla właściwej grupy taryfowej. 

 

7) W pkt „Załączniki do Umowy” jest: 

Załącznik nr 1 – Wykaz punktów poboru energii elektrycznej (PPE), 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Teatru dotyczące tytułu prawnego, 

Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo Teatru dla …………………………… . 

 

W pkt „Załączniki do Umowy” powinno być: 

Załącznik nr 1 – Wykaz punktów poboru energii elektrycznej (PPE), 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Teatru dotyczące tytułu prawnego, 

Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo Teatru dla ………………………… – według wzoru 

Zamawiającego lub Wykonawcy. 

 

 

 

Podpisała: 

 

        Marta Poluszczyk 

Przewodnicząca Komisji    

ds. Przetargów Publicznych w TN 


