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Wyjaśnienia i modyfikacje nr 1 do SIWZ
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje,
Ŝe wpłynęły pytania ze strony wykonawców, poniŜej podajemy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:
Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie następującej części zapisu dot. terminu
wykonania zamówienia: „(…)lecz nie wcześniej niŜ po przeprowadzeniu skutecznej procedury zmiany
sprzedawcy energii elektrycznej, określonej w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.(…)”?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Ponadto informujemy, Ŝe zostały wprowadzone następujące zmiany do specyfikacji:
Do treści SIWZ:
1. Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na następujący:
„Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne, obejmująca sprzedaŜ energii elektrycznej dla odbiorów WO-3-559,
WO-3-175, WO-3-568 Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu
Badawczego w Puławach i świadczenie usługi dystrybucyjnej. Zakup energii odbywać się będzie na
podstawie odrębnej umowy kompleksowej sprzedaŜy energii dla poszczególnych odbiorów.”
2. Zamawiający zmienia opis warunków udziału w punktach b) i c):
„O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Prawa zamówień publicznych, tzn.:
a) (…)
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadają zawartą umowę o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym w rejonie
oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
powadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali min. 5 dostaw, o wartości
min. 2.000.000,00 zł. kaŜda.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.
posiadają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego działającym w rejonie oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeŜeli okres powadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonali min. 5 dostaw, o wartości min. 2.000.000,00 zł. kaŜda. posiadają rachunek,
potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy - wysokość środków finansowych lub zdolność kredytowa musi wynosić co
najmniej 2.000.000,00 zł.”
3. Zamawiający zmienia informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć
Wykonawcy w pkt. 10)
Nowe brzmienie tego punktu: „informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawione nie wcześniej niŜ
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wysokość środków finansowych lub zdolność
kredytowa musi wynosić co najmniej 2.000.000,00 zł.;
3. Zamawiający dodaje dodatkowy 14 pkt w informacji o oświadczeniach i dokumentach, jakie
muszą dostarczyć Wykonawcy, w następującym brzmieniu:
„14) referencje potwierdzające, Ŝe Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali min.
5 dostaw, o wartości min. 2.000.000,00 zł. kaŜda.”
4. Zamawiający zmniejsza kwotę wymaganego wadium z 45.000,00 zł. do 20.000,00 zł., tym
samym zapis specyfikacji uzyskuje następujące brzmienie:

„Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w kwocie: 20.000,00 zł.”
5. Zamawiający zmienia pkt 2) istotnych postanowień umowy poprzez wykreślenie następującej
części zapisu: „(…)W takim przypadku Wykonawca dostarczy (na piśmie) nową taryfę lub wyciąg
z treści nowej taryfy zawierające nowe ceny jednostkowe za dystrybucję energii elektrycznej.(...)”
tym samym cały zapis otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w kwocie: 20.000,00 zł.”
6. Zamawiający zmienia całkowicie brzmienie pkt 11) istotnych postanowień umowy zastępuje
zapis: „Zamawiający będzie zamawiał moc umowną na kolejny rok kalendarzowy do końca
października poprzedniego roku. Na wniosek odbiorcy będzie moŜliwe co najmniej
1 krotne zwiększenie mocy bez dodatkowych opłat i zmian opłaty stałej. Ponadto moc zamówiona
moŜe być zwiększona bez dodatkowych opłat przy rozpoczęciu uŜytkowania nowych budynków
i obiektów budowlanych.”, zapisem w następującym brzmieniu:
„Odbiorca jest obowiązany zgłosić Sprzedawcy na piśmie, oddzielnie dla kaŜdego miejsca
dostarczania, wielkość mocy umownej na kolejny rok kalendarzowy Warunki zmiany mocy umownej
określa OSD. Wielkość mocy umownej nie moŜe być większa od mocy przyłączeniowej określonej
dla danego miejsca dostarczania / przyłącza jak równieŜ nie moŜe być mniejsza od mocy wymaganej
ze względu na własności metrologiczne zainstalowanych w układzie pomiarowo rozliczeniowym
przekładników prądowych i liczników energii elektrycznej, z uwzględnieniem charakterystyki poboru
mocy przez Odbiorcę.”
Do formularza cenowego oferty:
1. WO-3-175 oraz WO-3-568 - w kolumnie nr 13. zostaje zmieniona liczba miesięcy z 6 na 12.
2. Dodaje się kolumnę dodatkową zawierającą Stawkę Opłaty Przejściowej w zł/MWh/m-c po
kolumnie nr [13.] nadając jej numer [14.] w następstwie tego numery kolumny odpowiednio
zmienią numerację z [14.] na [15.], [15.] na [16.] oraz [16.] na [17.] Aby uwzględnić w kolumnie
[15.] opłatę przejściową zmienia się formułę liczenia na: koszt ([10.] x [11.] x [12.] x [13.]) + ([10.]
x [11.] x [13.] x [14.] ) (zł).

PowyŜsze wyjaśnienia i modyfikację naleŜy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

