OR-IV.272.1.54.2017

Rzeszów, dnia 15.12.2017 r.

Do zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej”
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam,
iż ulega zmianie treść SIWZ, następująco:
Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że:
• w rozdz. III pkt 3 tiret siedem otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw oraz przekaże
Wykonawcy niezbędne informacje i dokumenty po wyborze najkorzystniejszej oferty lub
zawarciu umowy, w każdym przypadku, jeżeli będzie to konieczne do prawidłowej
realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii
elektrycznej – wybór formy przekazania ww. informacji i dokumentów należał będzie do
Zamawiającego;”
• w rozdz. III pkt 3 dodaje się tiret dziesięć, który otrzymuje brzmienie:
„Zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich
czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu
„Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów
technicznych dostaw" lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków
przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na
warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu
pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków
dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz
z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej;"
• w rozdz. III pkt 3 dodaje się tiret jedenaście, który otrzymuje brzmienie:
„Ilekroć w tabeli jak wyżej jest mowa o „mocy przyłączeniowej” należy przez to rozumieć
również „moc umowną”. Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne
– w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami
dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług
dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD. Punkt w grupie taryfowej R (nN, SN, WN)
podłączony jest do niskiego napięcia;”
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• w rozdz. III pkt 3 dodaje się tiret dwanaście, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umowy
Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia
Zamawiającego”.
• dotychczasową treść rozdz. XII, zastępuje się rozdz. XII 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. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”; znak
sprawy: OR-IV.272.1.54.2017; nie otwierać do dnia 21.12.2017 r., godz. 11:00”.
1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2017 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 21.12.2017 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego
– pok. nr 207.”
• rozdz. XVII, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§…
Przedmiotem umowy jest usługa kompleksowa1 polegająca na sprzedaży energii
elektrycznej (obrót) wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej (dystrybucja) do obiektu
…………………………… .
§…
Rozliczenie usługi dystrybucyjnej na podstawie niniejszej umowy odbywać się będzie według
obowiązującej w danym okresie Taryfy OSD2.
§…
Sprzedawana energia elektryczna (obrót) będzie rozliczana według ceny jednostkowej
energii elektrycznej określonej w ofercie wykonawcy. Ceny jednostkowe netto za energię
elektryczną (obrót) nie ulegną podwyżce w okresie obowiązywania umowy. Do wyżej
wskazanych cen Wykonawca3 będzie naliczał podatek od towarów i usług VAT, stosując
stawkę procentową obowiązującą dla tego podatku w dniu dostawy (bez konieczności
sporządzania aneksu do umowy).
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§…
Zmiany cen i stawek opłat oraz zasad ich stosowania, wynikające ze zmian Taryf
zatwierdzonych w obowiązującym trybie nie wymagają pisemnej zmiany umowy (dotyczy
cen za dystrybucję).
§…
Umowa wchodzi w życie z dniem …… . …… .20…. r. (planowany termin: 01.01.2018 r.)
– jednak nie wcześniej niż po wypowiedzeniu/ wygaśnięciu umów dystrybucyjnych przez
Zamawiającego4 i po spełnieniu wszystkich warunków określonych przez OSD i obowiązuje
przez czas określony do dnia 31.12.2018 r. – z zastrzeżeniem § … .
§…
Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w § … , łączne wynagrodzenie z tytułu
realizacji wszystkich umów przekroczy ...............,.... zł brutto (cena oferty) umowa zostanie
wykonana i ulegnie rozwiązaniu (Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował
wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób
umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww.
środków). W takim przypadku Odbiorca zobowiązany będzie do zapłaty należności
za faktyczne zużytą energię oraz świadczoną usługę dystrybucji do dnia rozwiązania umowy.
§…
Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy należycie,
a ewentualne drobne spory załatwiać polubownie. W przypadku wystąpienia trudności
z interpretacją umowy odbiorca i spółka obrotu będą posiłkować się postanowieniami oferty
wykonawcy i SIWZ (znak sprawy: OR-IV.272.1.54.2017). W przypadku rozbieżności pomiędzy
postanowieniami umowy, a postanowieniami SIWZ stsuje się postanowienia SIWZ.
§…
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.
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do wystawienia odrębnej faktury
dla punktów poboru, o których mowa w rozdz. III pkt 3, tabela poz. 1-5 oraz odrębnej dla
punktu poboru, o którym mowa w poz. 6.
Faktura VAT/rachunek musi być wystawiona/y na podatnika o nazwie:
Nabywca:
Odbiorca:
Województwo Podkarpackie
Urząd Marszałkowski Województwa
al. Łukasza Cieplińskiego 4
Podkarpackiego w Rzeszowie
35-010 Rzeszów
al. Łukasza Cieplińskiego 4
NIP: 813-33-15-014
35-010 Rzeszów
REGON: 690581324
Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni, licząc od daty
prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku
bankowego Wykonawcy.
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§…
Po stronie Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawie
realizacji umowy są:
a) …………………………………………………….,
b) ……………………………………………………..
__________________________
1 Usługa kompleksowa – usługa świadczona na podstawie umowy zawierającej
postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii.
2 OSD – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym,
eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej.
3 Wykonawca/ Spółka Obrotu – przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi
kompleksowe odbiorcom energii elektrycznej.
4 Zamawiający/ Odbiorca – podmiot pobierający energię elektryczną na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym.”.

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 21.12.2017 r., do godz. 10:00.
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