
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW PODKARPACKIEGO CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368953574

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Teofila Lenartowicza 4

1.4.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.4.3.) Kod pocztowy: 35-051

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.7.) Numer telefonu: 798870512

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcinn.org

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcinn.org/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233539/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-30 16:42

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00222219/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w grupie taryfowej (C11) 
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) o łącznym szacowanym wolumenie 160
000 kWh w okresie 12 miesięcy, przeznaczonej na własne potrzeby Zamawiającego (Odbiorcy), będącego jednocześnie
nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów
ustawy Prawo energetyczne, do punktów poboru energii zlokalizowanych przy ulicy Teofila Lenartowicza 4 i 6 w Rzeszowie,
zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Szacunkowa ilość zamawianej energii, ma charakter jedynie orientacyjny (szacunkowy) służący do porównania złożonych
ofert, w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.
Rzeczywista ilość dostarczonej energii elektrycznej wynikać będzie z bieżących wskazań układów pomiarowo –
rozliczeniowych, każdego punktu poboru i może ulec zmniejszeniu jak i zwiększeniu w związku z rzeczywistym zużyciem
energii elektrycznej. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie 
w stosunku do Zamawiającego z tytułu niepobrania przewidywanej w pkt. 1 ilości energii. Rozliczenie za dostawę energii
elektrycznej następować będzie w oparciu o faktyczne ilości zużytej energii elektrycznej po cenach jednostkowych
określonych w Formularzu Ofertowym. 
3. Przedmiot Umowy obejmuje także przeprowadzenie przez Wykonawcę wszelkich działań koniecznych do zmiany
sprzedawcy energii elektrycznej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
4. 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
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konieczne do prawidłowej realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający nie zawarł żadnych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają
zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ.
6. Zamawiający posiada zawartą Umowę na dystrybucję energii elektrycznej na czas nieokreślony. Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) jest PGE Dystrybucja S.A. - PGE Obrót S. A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów. 
7. OSD nadał Odbiorcy następujący kody identyfikacyjne: 
8. a) PPE 480548207000009420, nr przyłącza B D1 19 1758 0, numer licznika 03508270, moc umowna 40 kW – ul. T.
Lenartowicza 4;
9. b) PPE 480548107000766184, nr przyłącza B D1 19 1759 0, numer licznika 7717065, moc umowna 15 kW – ul. T.
Lenartowicza 6. 
10. Procedura zmiany sprzedaży będzie przeprowadzona kolejny raz. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE
Obrót S. A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów.
11. Okres wypowiedzenia obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej wynosi jeden miesiąc, umowa została
zawarta na czas nieoznaczony.
12. Zamawiający zaznacza, iż obowiązującym okresem rozliczeniowym są 2 miesiące.
13. Wykonawca na etapie podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej zobowiązany jest do posiadania
aktualnej/aktywnej umowy z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego (OSD) działającymi na terenie Miasta Rzeszowa (co
najmniej na czas obowiązywania przedmiotu zamówienia), 
w której OSD gwarantuje Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego do miejsc punktów poboru.
14. Zamawiający (Odbiorca) oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym (prawo własności) do obiektu, do którego
dostarczana będzie energia elektryczna. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usługi dystrybucyjnej, która świadczona jest na
podstawie odrębnej umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
15. W przypadku złożenia oferty, która będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. 2020 poz. 1913), w szczególności czyn polegający na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez
działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru, jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie
warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy,
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 
16. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne".
17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 p.z.p.
18. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt.: Podkarpackie Centrum Innowacji, realizowanego w
ramach Osi Priorytetowej nr 1 "Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
19. Wspólny Słownik Zamówień:
Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 – Elektryczność

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w grupie taryfowej (C11) w rozumieniu ustawy Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) o łącznym szacowanym wolumenie 160 000 kWh w okresie 12
miesięcy, przeznaczonej na własne potrzeby Zamawiającego (Odbiorcy), będącego jednocześnie nabywcą końcowym w
rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
energetyczne, do punktów poboru energii zlokalizowanych przy ulicy Teofila Lenartowicza 4 i 6 w Rzeszowie, zgodnie z
warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Szacunkowa ilość zamawianej energii, ma charakter jedynie orientacyjny (szacunkowy) służący do porównania złożonych
ofert, w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.
Rzeczywista ilość dostarczonej energii elektrycznej wynikać będzie z bieżących wskazań układów pomiarowo –
rozliczeniowych, każdego punktu poboru i może ulec zmniejszeniu jak i zwiększeniu w związku z rzeczywistym zużyciem
energii elektrycznej. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu
niepobrania przewidywanej w pkt. 1 ilości energii. Rozliczenie za dostawę energii elektrycznej następować będzie w oparciu
o faktyczne ilości zużytej energii elektrycznej po cenach jednostkowych określonych w Formularzu Ofertowym. 
3. Zamawiający upoważni Wykonawcę do wypowiedzenia obowiązujących umów lub Zamawiający samodzielnie wypowie
obowiązujące go umowy decyzja zostanie podjęta na etapie realizacji. Przedmiot zamówienia obejmuje także
przeprowadzenie przez Wykonawcę wszelkich działań koniecznych do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
4. 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.
5. Zamawiający nie zawarł żadnych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają
zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ.
6. Zamawiający obecnie ma zawarte dwie (dla każdego PPE osobno) kompleksowe umowy sprzedaży energii elektrycznej i
świadczenia dystrybucji z PGE Obrót S. A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów.
7. OSD nadał Odbiorcy następujący kody identyfikacyjne: 
a) PPE 480548207000009420, nr przyłącza B D1 19 1758 0, numer licznika 03508270, moc umowna 40 kW – ul. T.
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Lenartowicza 4;
b) PPE 480548107000766184, nr przyłącza B D1 19 1759 0, numer licznika 7717065, moc umowna 15 kW – ul. T.
Lenartowicza 6. 
8. Procedura zmiany będzie przeprowadzona przez Zamawiającego pierwszy raz (Zamawiający zawarł po jednej umowie
sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia dystrybucji z PGE Obrót S. A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów dot. każdego
PPE ). Jednakże w przypadku PPE 480548207000009420, nr przyłącza B D1 19 1758 0, numer licznika 03508270 – ul. T.
Lenartowicza 4, poprzedni właściciel budynku zmieniał dostawcę energii elektrycznej. Zamawiający obecnie ma zawarte
dwie (dla każdego PPE osobno) kompleksowe umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia dystrybucji z PGE Obrót
S. A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów.
9. Okres wypowiedzenia obowiązujących umów wynosi jeden miesiąc, umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony.
10. Zamawiający zaznacza, iż obowiązującym okresem rozliczeniowym są 2 miesiące.
11. Wykonawca na etapie podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej zobowiązany jest do posiadania
aktualnej/aktywnej umowy z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego (OSD) działającymi na terenie Miasta Rzeszowa (co
najmniej na czas obowiązywania przedmiotu zamówienia), w której OSD gwarantuje Wykonawcy świadczenie usług
dystrybucji na rzecz Zamawiającego do miejsc punktów poboru.
12. Zamawiający (Odbiorca) oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym (prawo własności) do obiektu, do którego
dostarczana będzie energia elektryczna. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usługi dystrybucyjnej, która świadczona jest na
podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
13. W przypadku złożenia oferty, która będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 poz. 1233), w szczególności czyn polegający na
utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru, jako
kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu
towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 
14. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne".
15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 p.z.p.
16. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt.: Podkarpackie Centrum Innowacji, realizowanego w
ramach Osi Priorytetowej nr 1 "Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
17. Wspólny Słownik Zamówień:
Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 – Elektryczność

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy w odniesieniu do wskazanych w SWZ punktów poboru
energii, w przypadku: likwidacji, sprzedaży, kupna, zamiany, wynajęcia, dzierżawy nieruchomości, w których znajdują się
układy pomiarowe, w okresie trwania zawartej umowy.

Po zmianie: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy w odniesieniu do wskazanych w SWZ punktów poboru
energii, w przypadku: likwidacji, sprzedaży, kupna, zamiany, wynajęcia, dzierżawy nieruchomości, w których znajdują się
układy pomiarowe, w okresie trwania zawartej umowy.
Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów
skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny za energie elektryczną i stawki opłaty
abonamentowej zostaną ustalone na okres ważności umowy dla całego zakresu zamówienia i nie będą podlegały zmianom,
za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-07-04 09:00

Po zmianie: 
2022-07-07 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
2022-07-04 12:00

Po zmianie: 
2022-07-07 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-08-02

Po zmianie: 
2022-08-05
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