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Rzeszów, dnia 08-12-2014 r. 

 
OR-IV.272.1.75.2014                                                                           

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 
 
Do wykonawców, którym  
zamawiający przekazał SIWZ 

 
 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej” 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść 
SIWZ w tym treść załącznika stanowiącego jej integralną część, następująco: 

 

1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że: 
 

 dotychczasową treść § 11, zastępuje się § 11 w brzmieniu: 

 
„1. Miejsce oraz termin składania ofert: 

 

1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod 
pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście albo za pośrednictwem 

poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta dotyczy zamówienia pn. 
Dostawa energii elektrycznej”; znak sprawy: OR-IV.272.1.75.2014; nie otwierać do dnia 

15.12.2014 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 15.12.2014 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie 
zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie zamawiającemu 
oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego 

nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 

 
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2014 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego – pok. 

nr 207.”; 
 

 treść § 12 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 
„1. Cenę jednostkową brutto za 1 kWh (taryfa całodobowa) należy ustalić na podstawie indywidualnej 

kalkulacji wykonawcy, dla wskazanego punktu poboru, uwzględniając doświadczenie i wiedzę 
zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

podatki oraz rabaty, opusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.  

2. Tak ustaloną cenę jednostkową brutto wykonawcy wpisują w odpowiednią rubrykę formularza 
oferty (stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), po czym dokonują odpowiednich działań 

wynikających z tegoż formularza, mających na celu obliczenie ceny oferty. Cenę oferty stanowi 
suma iloczynów cen jednostkowych brutto oraz szacowanego zużycia energii (kWh) wskazanych  

w załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest w szczególności:  
a) wizja lokalna budynków, rozdzielni, urządzeń itp. dokonana przez wykonawcę,  

b) opis przedmiotu zamówienia,  
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c) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego.  

4. Ceny, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ w części stanowiącej SZCZEGÓŁOWĄ 
KALKULACJĘ CENY OFERTY mogą być podane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

5.  Cenę oferty wykonawcy ustalają z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cenę zaokrągla 

się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza  
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

6. Ceny w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN) niezależnie od wchodzących w jej 
skład elementów.”; 

 
 w § 13, tab. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

Wykonawca może zaoferować termin wykonania reklamacji wynoszący – maksymalnie –  

30 dni, licząc od dnia złożenia reklamacji przez zamawiającego (pkt 2 formularza oferty  
– załącznik nr 1 do SIWZ). Oferty z dłuższym terminem zostaną odrzucone i nie będą podlegać 

ocenie ofert pod względem przyjętych kryteriów oceny. Oferty, w których wykonawcy w ogóle nie 

wpiszą terminu, nie otrzymają żadnego punktu w przedmiotowym kryterium – w takiej sytuacji 
postanowienia § 7 ust. 3 zdanie pierwsze oraz ust. 4 załącznika nr 5 do SIWZ nie mają zastosowania. 

 
2. Zmienia się treść Załącznika nr 5 „Istotne (…)” do SIWZ w ten sposób, że:  

 

 treść § 6 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 
„W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający złoży 

reklamację, dołączając jednocześnie kserokopię spornej faktury. Oryginał spornej faktury pozostaje, 
u Zamawiającego”;  

 

 treść § 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 
„1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej 

netto, która wynosi: 
 

Obiekt/ lokalizacja (punkt poboru): 

Cena jednostkowa netto za 1 kWh dla wskazanego 
punktu poboru – taryfa całodobowa (ceny zostały 
ustalona na podstawie cen jednostkowych brutto 

określonych w ofercie Wykonawcy): 

ul. Towarnickiego 3A, Rzeszów  

al. Łukasza  Cieplińskiego 4 
Rzeszów 

(odrębne układy pomiarowe) 

 

 

 

 

 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane zamówienie cenę brutto, zgodnie  

z ofertą Wykonawcy w wysokości nieprzekraczającej ………………………… zł. 

 
2. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie ulegną podwyżce w okresie obowiązywania umowy. 

3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 
indywidualnie dla punktów poboru, o których mowa w ust. 1 jako iloczyn ilości sprzedanej energii 

elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach 

pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w ust. 1. Do tak 
wyliczonej wartości Wykonawca doliczał będzie podatek od towarów i usług VAT, stosując stawkę 

procentową obowiązującą dla tego podatku w dniu dostawy energii elektrycznej. 
4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych 

układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego 

zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 
5. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez 

Wykonawcę. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. 
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6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od 
otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu 

dystrybucyjnego. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zapłaty za 
wykonane zamówienie, będzie umieszczony na fakturze VAT.”; 

 

 § 6 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku 
bankowego Wykonawcy.”. 

 
 

 

Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 
 

W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy  
zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.12.2014 r., do godz. 10:00. 

 


