Rzeszów, dnia 14-12-2015 r.
OR-IV.272.1.59.2015
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 załączników stanowiących jej integralną część,
następująco:
1.

Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść rozdz. XI, zastępuje się
rozdz. XI 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: ORIV.272.1.59.2015; nie otwierać do dnia 18.12.2015 r., godz. 11:00”.
1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2015 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 18.12.2015 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego
– pok. nr 207.”
2.

Zmienia się treść załącznika nr 5 „Istotne (…)” do SIWZ w ten sposób, że:
§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu
przysługują bonifikaty w wysokościach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu
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Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ – znak sprawy: OR-IV.272.1.59.2015

Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189
poz. 1126, z późn. zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te
stawki.”;
§ 4 ust. 2 lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„udostępnienie Zamawiającemu (na jego żądanie) danych pomiarowo-rozliczeniowych
w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych umową otrzymanych od
właściwego OSD – z tym że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w razie braku
przekazania danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD, jeżeli brak ten nie jest
spowodowany przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy.”;
§ 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający każdorazowo
wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.”;
§ 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego SIWZ lub dla
punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową,
będzie dokonywana na podstawie odpowiedniej zmiany umowy bez konieczności
renegocjowania warunków umowy. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy
taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ
oraz wycenione w ofercie Wykonawcy.”;
w § 8 uchyla się ust. 9.

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 18.12.2015 r., do godz. 10:00.
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