Oddział Terenowy w Szczecinie
SZC.WOP.260.13.2019
Szczecin, dn. 15 maja 2019 r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
/wszyscy/
Modyfikacja SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług
dystrybucji lub przesyłu energii na potrzeby obiektów położonych na terenie Zamawiającego
KOWR OT w Szczecinie. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod SZC.WOP.260.13.2019
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 z późn.zm.), niniejszym informuję, że przedmiotowym postępowaniu
dokonuje się modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

I. Zamawiający w rozdziale III (Opis przedmiotu zamówienia) SIWZ, dokonuje
modyfikacji ust. 15 w następujący sposób:
Treść dotychczasową:
15.
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r.
Przez realizację umowy rozumie się wypowiedzenie obecnie zawartych umów oraz wykonanie wszystkich
czynności niezbędnych do uruchomienia dostaw. Realizacja dostaw na podstawie zawartej umowy nastąpi
nie wcześniej niż po wygaśnięciu aktualnie zaciągniętych przez Zamawiającego zobowiązań. Płatności będą
realizowane od chwili przeniesienia i uruchomienia dostawy przez Wykonawcę.
Zastępuje się treścią:
15. „Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia i obowiązuje na czas określony do dnia 30.04.2021 r.
Przez realizację umowy rozumie się wypowiedzenie obecnie zawartych umów oraz wykonanie wszystkich
czynności niezbędnych do uruchomienia dostaw. Rozpoczęcie świadczenia usługi kompleksowej nastąpi nie
później niż dnia następnego po dniu wygaśnięcia aktualnie obowiązujących umów”.

II. Zamawiający w rozdziale VI (Termin realizacji zamówienia) SIWZ, dokonuje
modyfikacji pkt 1 w następujący sposób:
Treść dotychczasową:
1. Zamówienie na każde zadanie częściowe będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do
dnia 30.04.2021 r. lub do wyczerpania maksymalnej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy o
którym mowa w § 4 ust. 1 Projekt umowy.
Zastępuje się treścią:
1. „Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia i obowiązuje na czas określony do 30.04.2021 r. lub do
wyczerpania maksymalnej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust.
1 Projektu umowy
2. Rozpoczęcie świadczenia usługi kompleksowej przez wybranego Wykonawcę dla każdego z zadań
częściowych rozpocznie się nie później niż dnia następnego po dniu wygaśnięcia aktualnie
obowiązujących umów.”.

III. Zamawiający dokonuje modyfikacji § 3 ust. 1 Umowy (Termin realizacji) – załącznik
nr 5 do SIWZ ,w następujący sposób:

71-615 Szczecin, Matejki 6B, nr tel. 91 81 44 200, www.kowr.gov.pl

Treść dotychczasową:
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do 30.04.2021 r.
lub do wyczerpania maksymalnej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy o którym mowa
w § 4 ust. 1.
Zastępuje się treścią:
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia i obowiązuje na czas określony do dnia 30.04.2019 r.
lub do wyczerpania maksymalnej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy o którym mowa w
§ 4 ust. 1 Umowy.
2. Rozpoczęcie świadczenia usługi kompleksowej dla każdego z zadań częściowych dla danego obiektu
wskazanego w załączniku nr 1 do Umowy rozpocznie się nie później niż dnia następnego po dniu
wygaśnięcia aktualnie obowiązujących umów.
3. Wykonawca świadczyć będzie usługi od dnia wskazanego w § 3 ust. 2 odpłatnie. Wykonawca
zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy przez cały okres trwania umowy, 24 godziny na
dobę przez 7 dni w tygodniu.
IV. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy

dopisując w §4 ust. 13 o następującym brzmieniu:

„13. Płatności za pierwszy miesiąc obowiązania umowy przysługiwać będzie Wykonawcy od chwili
przeniesienia i uruchomienia dostawy energii”.

V. Zamawiający dokonuje modyfikacji § 4 ust. 7 Umowy (Wynagrodzenie wykonawcy) –
załącznik nr 5 do SIWZ ,w następujący sposób:
Treść dotychczasową:
7. Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia tych faktur.
Zastępuje się treścią:
7. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi w terminie 30 dni od daty,
odpowiednio:
1)
2)

doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez
Zamawiającego (zgodnie z art. 20 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z
2019 r. poz. 351), albo
wysłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191).

VI. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ dodając kolumny „Termin
obowiązywania umowy i okres wypowiedzenia” oraz „Kod PPE każdego punktu poboru” o
następującej treści:
Średnie
Zadanie
częścio

Adres
nieruchomości

we

Obecna
moc
umowna

Grupa
taryfowa

szacunkowe
zużycie energii w
okresie
zamówienia

A

Filia Archiwum
Zakładowego w
Łobzie ul. Gen.
Józefa Bema
30, 73-150
Łobez

Operator
systemu
Dystrybucyjneg
o

Kod PPE dla
każdego punktu
poboru

PLENED00000590000
000010346255302
14 kW

C 11

41 598,26 kWh

Enea Operator
sp. z o.o.

Termin
obowiązywania
umowy i okres
wypowiedzenia
Umowa obowiązuje
na czas nieokreślony,
a okres
wypowiedzenia
wynosi 30 dni

B

PLENED00000590000
000000448472229

SZ w Reczu ul.
Srebrna 22 73210 Recz

11 kW

C11

8 395 kWh

Enea Operator
sp. z o.o.

C

PLENED00000590000
000010802550352

SZ w Pyrzycach
ul. Warszawska
95, 74-200
Pyrzyce

27 kW

C 12A

52 325 kWh

Enea Operator
sp. z o.o.

D

PLENED00000590000
000010804122384
Budynek
mieszkalny
zlokalizowany
Mirowo 26,
74-506 Moryń

E

Gospodarstwo
Rolne Sadlno 7
72-350
Niechorze

4 kW

35 kW

G 11

B 11

157,17 kWh

58,355 MWh

Enea Operator
S.A

Enea Operator
S.A

PLENED00000590000
000000000285844

Umowa obowiązuje
na czas nieokreślony,
a okres
wypowiedzenia
następuje z ostatnim
dniem trzeciego
miesiąca
następującego po
miesiącu, w którym
oświadczenie
Odbiorcy o
wypowiedzeniu
Umowy dotarło do
Sprzedawcy.
Umowa obowiązuje
na czas nieokreślony,
a okres
wypowiedzenia
następuje z upływem
ostatniego dnia
miesiąca
następującego po
miesiącu, w którym
oświadczenie o
wypowiedzeniu
dotarło do
Sprzedawcy.
Umowa obowiązuje
na czas nieokreślony,
a okres
wypowiedzenia
następuje z upływem
ostatniego dnia
miesiąca
następującego po
miesiącu, w którym
oświadczenie o
wypowiedzeniu
dotarło do
Sprzedawcy.
Umowa obowiązuje
na czas określony do
dnia 30 czerwca 2019
r.

VII. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę brzmienia § 2 Istotnych
Postanowień Umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, w ten sposób, że § 2 otrzymuje następujące
brzmienie:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną o numerze ……………. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
w dniu …………………, której okres ważności przypada na dzień ……………. – kopia niniejszej koncesji
stanowi załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii generalnej umowy
dystrybucji zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnych OSD.
W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresów
wypowiedzenia tj. ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia woli w tym zakresie.
W przypadku wygaśnięcia koncesji, o której mowa w ust. 1 oraz gdy okres obowiązywania umowy,
o której mowa w ust. 2 jest krótszy niż czas trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobligowany jest
w terminie nie późniejszym niż 2 miesięcy przed datą wygaśnięcia koncesji lub umowy przedłożyć
Zamawiającemu aktualną koncesję na obrót energią elektryczna oraz aktualną generalną umowę
dystrybucyjną zawartą z OSD.
W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu,
Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresów
wypowiedzenia tj. ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia woli w tym zakresie.
Zamawiający określił szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną mające charakter jedynie
orientacyjny, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w
czasie trwania umowy i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii
elektrycznej w podanej ilości. Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia

przedmiotowych ilości. Wykonawca nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tego tytułu.
Rozliczenie będzie odbywać się według faktycznego zużycia energii elektrycznej na podstawie
bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.
7.

VIII. Zamawiający w rozdziale VII (Warunki udziału w postępowaniu) SIWZ,
dokonuje modyfikacji ust. 1 pkt 1 lit. a w następujący sposób:
Treść dotychczasową:
1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
a) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który posiada aktualną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podpisaną umowę generalną z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych
energii elektrycznej przez OSD na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia
energii elektrycznej – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej,
lub
b) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który posiada aktualną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
oraz
w zakresie dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej wydane przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej,

Zastępuje się treścią:
1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
a)

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który posiada aktualną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

IX. Zamawiający w rozdziale IX (Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.) SIWZ,
dokonuje modyfikacji ust. 2 pkt 1 w następujący sposób:
Treść dotychczasową:
1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.:
a) - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podpisaną umowę
generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług
dystrybucyjnych energii elektrycznej przez OSD na obszarze, na którym znajduje się
miejsce dostarczenia energii elektrycznej – w przypadku Wykonawców nie będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub
b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną oraz w zakresie dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej wydane przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami
sieci dystrybucyjnej,

- w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Zastępuje się treścią:
1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu tj.:
a) - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
- w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.

X. Zamawiający w rozdziale XI (Wadium) SIWZ, dokonuje modyfikacji ust. 1
w następujący sposób:
Treść dotychczasową:
1.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium – najpóźniej w terminie określonym dla
dnia składania ofert, tj. 22.05.2019 r. do godz. 11:00.

Zastępuje się treścią:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium – najpóźniej w terminie określonym dla
dnia składania ofert, tj. 31.05.2019 r. do godz. 11:00.

XI. Zamawiający w rozdziale XIV (Miejsce oraz terminu składania i otwarcia ofert) SIWZ,
dokonuje modyfikacji ust. 3 i 5 w następujący sposób:
Treść dotychczasową:
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia

22.05.2019 r., do godz. 11:00.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.05.2019 r., o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ul. Matejki 6 B,71-615 Szczecin w pokoju nr
10 parter – sala konferencyjna.
Zastępuje się treścią:
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia

31.05.2019 r., do godz. 11:00.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.05.2019 r., o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ul. Matejki 6 B,
71-615 Szczecin w pokoju nr 10 parter – sala konferencyjna.

XII. Zamawiający dokonuje modyfikacji § 6 ust. 2 lit. b Umowy (Wypowiedzenie umowy)
– załącznik nr 5 do SIWZ ,w następujący sposób:
Treść dotychczasową:
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresów
wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) jeżeli:
b)

wykonawca nie wykonał obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy.

Zastępuje się treścią:

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresów
wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) jeżeli:

b) wykonawca nie wykonał obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 lub 4 Umowy.

XIII. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ – wzór
umowy dopisując w §5 w ust. 1 pkt 4 o następującym brzmieniu:
„4) zapewnienia bilansowania handlowego Zamawiającemu w zakresie sprzedaży
energii elektrycznej objętej Umową.”.
Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia wprowadzone niniejszym pismem
stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Zatwierdził
p.o. Zastępca Dyrektora
Jarosław Staszak

