
FILHARMONIA
im. Mieczystewa Kartowicza

w Szczecinie
70-455 Szczecin, pt. Armii Krajowej 1 Szczecin, dnia 14 lipca 2014r.
NIP 851-031-19-73, Regon 000280488

Do Wykonawcow

Dotyczy: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, na ,,Dostaw£ energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii
im. Mieczyslawa Karlowicza w Szczecinie", znak sprawy: L.Dz. SG/634/2014.

Zamawiajajcy - Filharmonia im. Mieczyslawa Karlowicza w Szczecinie - niniejszym
dokonuje nastepujajsych zmian tresci siwz.

I. Zmianie ulega nazwa nadana przedmiotowi zamowienia z ,,Dostawa energii
elektrycznej na potrzeby Filharmonii im. M. Kartowicza w Szczecinie " na „ Dostawa i
dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii im. Mieczysiawa Karlowicza
w Szczecinie".

II. Rozdzialowi II siwz Opis przedmiotu zamowienia Zamawiajajcy nadaje nowq,
nastepuj aj^ tresc:

CPV 09.30.00.00-2 Energia elektryczna, cieplna, sloneczna i j^drowa

CPV 65.31.00.00-9 Przesyl energii elektrycznej

1. Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie uslugi kompleksowej polegaj^cej na
dostawie energii elektrycznej wraz z usluga^ dystrybucji energii elektrycznej na
potrzeby Zamawiajajcego, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.

2. Przewidywane 5-miesi^czne zuzycie energii elektrycznej wynosi okolo 1 094,475
MWh, w tym:
- zasilanie podstawowe: 764 032,50 kWh;

- zasilanie rezerwowe: 327 442,50 kWh.

3. Grupa taryfowa C21.
4. Energia w ukladzie 3 fazowym, praca w systemie calodobowym.
5. Dwa oddzielne zrodla zasilania: dla zasilania podstawowego z istniejajcej trafostacji

"Rodla PZM" nr 0979 oraz dla zasilania rezerwowego z istniejajoej trafostacji "PZU"
nr 0303 z pol 15 kV w dwa pola liniowe po jednym dla zasilania podstawowego i
rezerwowego, dwa pola transformatorowe.

6. Moc przylqczeniowa: dla zasilania podstawowego - 880 kW. Dla zasilania
rezerwowego - 360 kW na napi^ciu 0,4 kV.

7. Grupa przyla^czeniowa, - zakwalifikowany do IV grupy przylajszeniowej.
8. Sprzedaz energii elektrycznej i swiadczenie uslug dystrybucji odbywac si? b^dzie na

warunkach okreslonych w powszechnie obowi^zujajcych przepisach prawa, w tym w
szczegolnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz.1059 z pozn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej
ustawy przepisami wykonawczymi w szczegolnosci ze standardami obslugi
Odbiorcow okreslonymi w Rozporzajdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.



w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. Nr 93, poz. 623 z pozn. zm.)-

9. Zamawiajajcy nie gwarantuje zakupu calej prognozowanej ilosci energii. Zamawiaj^cy
oswiadcza, iz prognoza zuzycia energii wskazana powyzej stanowi jedynie
przyblizona^ wartosc, ktora w trakcie wykonywania Umowy moze ulec zmniejszeniu
lub zwi?kszeniu. Faktyczne zuzycie energii (mniejsze lub wiejksze od prognozy
zuzycia energii, przy czym zmiana nie moze przekroczyc 15% w stosunku do
prognozy przy niezwi^kszeniu wartosci umowy) uzaleznione b^dzie wylajcznie od
rzeczywistego zapotrzebowania na energi?. Wykonawca zobowiajzany jest w kazdym
przypadku - zmniejszenia lub zwi?kszenia, w stosunku do prognozowanej - ilosci
zakupionej energii - stosowac zaoferowane w przetargu ceny. Wykonawca nie moze
dochodzic od Zamawiajajcego zadnych roszczen finansowych (np. odszkodowania),
jezeli w okresie obowiajzywania umowy Zamawiajajcy zakupi od Wykonawcy
mniejsza^ lub wi^ksza^ ilosc energii elektrycznej niz prognozowana ilosc energii, w
szczegolnosci spowodowanej zmiana^ grupy taryfowej, zmianq. mocy zamowionej lub
parametrow technicznych punktow poboru energii, faktycznym poborem energii.

10. Odczyty rozliczeniowe ukladow pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztow
sprzedanej energii b^da^ odbywaly si? w okresach ustalonych przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.

11.1. Rozliczenia pomi^dzy Stronami b^da^si^ odbywac wedlug cen jednostkowych
podanych przez Wykonawcy w formularzu cenowym.
2. Pierwszy odczyt rozliczeniowy odb^dzie si? na koniec okresu rozliczeniowego
okreslonego przez OSD.
3. Naleznosci za energi? elektryczna^ regulowane b?da^na podstawie faktur VAT.

12. Zamawiajajcy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamowienia.

III. W rozdziale X siwz Warunki udzialu w poste_powaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spemienia warunkow udzialu w post^powaniu dotychczasowa tresc pkt 3.1):

,,O udzielenie zamowienia mogq ubiegac si% Wykonawcy, ktorzy spelniajq warunki
okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1) posiadajq uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci b^dqcej
przedmiotem niniejszego zamowienia, jesli przepisy prawa nakiadajq obowiqzek
posiadania takich uprawnien, tj.
- Zamawiajqcy uzna warunekza spelniony, jesli Wykonawca wykaze, iz posiada waznq.
koncesjz na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu energiq
elektrycznq, wydanqprzez Prezesa Urze^du Regulacji Energetyki;
- zlozq oswiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w postqpowaniu okreslonych
przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zalqcznik nr 3); "

otrzymuje nast^puj^ce brzmienie:

,,O udzielenie zamowienia mogq ubiegac siq. Wykonawcy, ktorzy spelniajq warunki
okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1) posiadajq uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci be^dqcej
przedmiotem niniejszego zamowienia, jesli przepisy prawa nakiadajq obowiqzek



posiadania takich uprawnien, tj. Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, jesli
Wykonawca wykaze, iz
- posiada waznq koncesj'% na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie
obrotu energiq elektrycznq, wydanqprzez Prezesa Urze^du Regulacji Energetyki;
- posiada waznq koncesj^ na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej wydanq przez Prezesa Urze^du Regulacji Energetyki.
W przypadku, gdy wykonawca nie jest wlascicielem sieci dystrybucyjnej, musi
posiadac podpisanq umowe^ z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na
swiadczenie using dystrybucji energii elektrycznej przez OSD;
- zlozy oswiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w post^powaniu okreslonych
przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zalqcznik nr 3);"

IV.W rozdziale XI siwz Zamawiajqcy usuwa pkt 6: ,,Wykaz dostaw wykonanych lub
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upfywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, zpodaniem ich
przedmiotu i wartosci, daty wykonania i odbiorcow - zalqcznik nr 8. Do wykazu
nalezy zalqczyc dokumenty potwierdzajqce, iz uslugi te zostaly wykonane flub sq
wykonywane) nalezycie." oraz akapit o nast^pujajcej tresci: ,,Dowodami, o ktorych
mowa powyzej mogq bye poswiadczenia lub oswiadczenie wykonawcy, jezeli
wykonawca z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym nie jest w stanie
uzyskac poswiadczen. Poswiadczenia dotyczqce dostaw nadal wykonywanych powinno
bye wydane nie wczesniej niz 3 miesiqce przed upfywem terminu skladania ofert. ".

V. W rozdziale XVI Opis sposobu przygotowania ofert dotychczasowa tresc pkt 26:

,,26.Ofert% wraz ze wszystkimi zalqcznikami oraz ewentualnq koperte^ ,,zastrzezone"
nalezy umiescic w zamkniejtej kopercie i opatrzyc napisem:

Oferta na ,,Dostawa energii elektrycznej napotrzeby Filharmonii im.M. Karlowicza
w Szczecinie"

NIE OTWIERAC przed dniem 17 lipca 2014 r., sodz. 12.00"

otrzymuje nast^puja^ce brzmienie:

,,26.Ofert% wraz ze wszystkimi zalqcznikami oraz ewentualnq kopertQ ,,zastrzezone"
nalezy umiescic w zamkniejej kopercie i opatrzyc napisem:

Oferta na ,,Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej napotrzeby Filharmonii int.
M. Karlowicza w Szczecinie"

NIE OTWIERAC przed dniem 21 liyca 2014 r.. sodz. 10.00"

VI. W rozdziale XVII siwz dotychczasowa tresc pkt 1:

„ l.OfertQ w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 26 niniejszej SIWZ
nalezy zlozyc do dnia 17 lipca 2014r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiajqcego, tj.
Filharmonii im. Mieczyslawa Karlowicza z siedzibq przy pi. Armii Krajowej 1, 70-455
Szczecin, sola nr 2043. "



otrzymuje nastejDuja^ce brzmienie:

„ 1. Oferty w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 26 niniejszej SIWZ
nalezy zlozyc do dnia 21 lipca 2014r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiajqcego, tj.
Filharmonii im. Mieczyslawa Kariowicza z siedzibqprzy pL Armii Krajowej 1, 70-455
Szczecin, sola nr 2043. "

VII. Dotychczasowa tresc rozdzialu XIX Opis sposobu obliczenia ceny otrzymuje
nastejnyajce brzmienie:
l.Cena oferty musi bye podana w zlotych polskich.
2.Cene_ oferty Wykonawca podaje w formularzu ofertowym. Wykonawca

zobowia^zany jest takze do uzupelnienia formularza cenowego.
3.W cene_ Wykonawcy powinni wliczyc wszystkie swiadczenia, o ktorych mowa w

niniejszej Specyfikacji.
4.Cena brutto zostanie wyliczona przez wykonawc? na podstawie kwot podanych w

formularzu cenowym.
S.Cena winna bye podana w zaokr^gleniu do dwoch miejsc po przecinku zgodnie z

zasadami matematycznymi. Nie dopuszcza si§ mozliwosci zaokr^glen poprzez
odrzucenie miejsc po przecinku.

VIII. Jednoczesnie Zamawiajaj^y informuje, iz nowa tresc zostala nadana
Zalajcznikowi nr 1 do siwz (Formularz oferty), Zala^cznikowi nr 7 (Formularz cenowy)
oraz Zala^cznikowi nr 6 (Wzor umowy). Ww. dokumenty w nowym, obowi^zuj^cym
brzmieniu stanowia^ zalajcznik do niniejszego pisma.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, iz w zwiazku dokonanymi modyfikacjami zmianie ulega
takze tresc ogloszenia o zamowieniu.

Zalajczniki:

1. Formularz ofertowy;
2. Formularz cenowy;
3. Istotne postanowienia umowne
4. Wzor oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej


