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Nr sprawy ZP/PN-1/11 

 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym 

 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru stanowiących 
własność MPGK Sp. z o.o.  we Włodawie o wartości przekraczającej 193 000 Euro”  

Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie reprezentowane przez 
Prezesa Zarządu Krzysztofa Kota działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 7595 z późn. zm.) modyfikuje treść specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz załączników do specyfikacji w następujący sposób: 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Rozdział  VI pkt. 1 lit. b 

Zapis  „zawartą umowę z operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji na obszarze, 
na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej – dotyczy wykonawców nie będących 
właścicielami sieci dystrybucyjnej”  

Zmienia się na zapis „Oświadczenie o posiadaniu zawartej generalnej umowy dystrybucyjnej nr 
…….z dnia……z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej  za 
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego”. 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ  – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pkt. 8. 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w szczególności następujących podstawowych standardów 
jakościowych obsługi oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej: 

a) napięcia znamionowego sieci trójfazowej z dopuszczalnymi odchyleniami określonymi 
w ustawie Prawo energetyczne i w rozporządzeniach wykonawczych, 

b) przyjmowanie przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji od Zamawiającego, 

c) niezwłoczne likwidowanie przerw i zakłóceń w dostawie energii elektrycznej, 

d) udzielanie Zamawiającemu, na jego żądanie informacji, o przewidywanym terminie wznowienia 
dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii sieci, 

e) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń, 

f) powiadamianie Zamawiającego, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach 
i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie ogłoszeń 



przekazywanych w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. W pozostałym zakresie 
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania standardów jakościowych oraz parametrów 
jakościowych energii elektrycznej, określonych w ustawie Prawo energetyczne 
i w rozporządzeniach wykonawczych lub innych, odpowiednich obowiązujących przepisów 
prawa, 

g) udzielanie informacji o zdarzeniach, które miały miejsce w przeszłości, a związane były 
z brakiem lub zanikiem chwilowym zasilania,  jak również ewentualnym błędnym przekazaniem 
danych z odczytu układów pomiarowych drogą elektroniczną, 

h) skonfigurowanie układów pomiarowych posiadających opcję rejestracji zdarzeń (zaniki, 
przetężenia, itp.), umożliwiające dostęp oraz odczyt tych parametrów. 

Zmienia się na zapis” Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w szczególności następujących 
podstawowych standardów jakościowych obsługi oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej: 

a) przyjmowanie przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji od Zamawiającego. 

Pkt. 12. 

Zapis „Termin płatności określony w fakturze nie może być krótszy niż 30 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego” 

Zmienia się na zapis „Termin płatności określony w fakturze nie może być krótszy niż 30 dni od daty wystawienia 
faktury”.  

 

Wszystkie zmiany należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty. 
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