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Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 324824-2016 z dnia 17-10-2016 - Chełm
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektu Chełmski Park Wodny, w ilości:
1.1. przewidywanej 2438,90 MWh w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy), 1.2. zgodni...
Termin składania ofert/wniosków: 25-10-2016
Ogłoszenie nr 328594 - 2016 z dnia 2016-10-21 r.

Chełm:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 324824
Data: 17/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 11025640900000, ul. ul.
Okszowska 41, 22100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 82 565 37 57, faks 82 565 37 57.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektu
Chełmski Park Wodny, w ilości: 1.1. przewidywanej 2438,90 MWh w okresie obowiązywania umowy (12
miesięcy), 1.2. zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w prawie opcji zamawiający zrealizuje w sposób pewny
zakup energii elektrycznej w ilości 1707,23 MWh, 1.3. pozostałe ilości będą realizowane w zależności od
zapotrzebowania energetycznego zgodnie z przedstawionym poniżej zapisem dotyczącym możliwości
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skorzystania z prawa opcji. 2. Informacje o obiekcie zamawiającego oraz opis przedmiotu zamówienia
zawarty jest w załączniku nr 2a do SIWZ. 3. Prognozowane zapotrzebowanie w grupie taryfowej B23
zawarte jest w załączniku nr 2b do SIWZ. 4. Warunkiem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia
będzie przedłożenie zamawiającemu przez wykonawcę umowy dystrybucyjnej z PGE Dystrybucja S.A., do
której podłączony jest obiekt zamawiającego. 4.1. Rozpoczynając realizację zamówienia wykonawca za
pośrednictwem Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej: "OSD") winien zapewnić ciągłość dostawy
energii elektrycznej. 5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w: 5.1.
Ustawie z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku poz.1059 ze zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi – zwanej dalej Prawem energetycznym oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej
ustawy. 5.2. Regulaminie świadczenia usług dostawy energii elektrycznej danego wykonawcy. 6. Obiekt
dodatkowo zasilany jest energią z paneli PV (instalacja na potrzeby własne). 7. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych. 8. Prawo opcji. 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość
skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy, tj. rozszerzenia przedmiotu zamówienia do
maksymalnie 30 % wartości realizacji zamówienia podstawowego - gwarantowanego, gdy wykorzystana
zostanie wartość zamówienia podstawowego oraz w zależności od faktycznego zapotrzebowania
energetycznego. 1.1) W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji: 1.2) Wykonawca
będzie zobligowany zastosować warunki i ceny jednostkowe zgodne z dokumentacją postępowania oraz
złożoną ofertą i zawartą umową. 1.3) Wykonawca będzie zobligowany dostarczać zamawiającemu przedmiot
zamówienia objęty postępowaniem i umową oraz określony w ofercie wykonawcy. 1.4) Wykonawcy
przysługiwać będzie wynagrodzenie, wyliczone zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w ofercie
wykonawcy i umowie. 2) Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od faktycznego
zapotrzebowania energetycznego obiektu będącego w posiadaniu zamawiającego. 3) Uruchomienie prawa
opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości dostaw pewnych, zagwarantowanychprzez zamawiającego, tj. (po
wykorzystaniu 1706 MWh energii). 4) Realizacja zamówienia opcjonalnego odbywać się będzie po
wyczerpaniu ilości podstawowych, zagwarantowanych przez zamawiającego, na podstawie dalszego poboru
energii do obiektu, przez okres trwania umowy. 5) Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego
może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez
zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z
tego tytułu.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej dla
potrzeb obiektu Chełmski Park Wodny, w ilości: 1.1. przewidywanej 2438,90 MWh w okresie owiązywania
umowy (12 miesięcy), 1.2. zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w prawie opcji zamawiający zrealizuje w
sposób pewny zakup energii elektrycznej w ilości 1707,23 MWh, 1.3. pozostałe ilości będą realizowane w
zależności od zapotrzebowania energetycznego zgodnie z przedstawionym poniżej zapisem dotyczącym
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możliwości skorzystania z prawa opcji. 2. Informacje o obiekcie zamawiającego oraz opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2a do SIWZ. 2.1. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na
podstawie odrębnej umowy zawartej przez zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego. 3. Prognozowane zapotrzebowanie w grupie taryfowej B23 zawarte jest w załączniku nr
2b do SIWZ. 4. Warunkiem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia będzie przedłożenie
zamawiającemu przez wykonawcę umowy dystrybucyjnej z PGE Dystrybucja S.A., do której podłączony jest
obiekt zamawiającego. 4.1. Rozpoczynając realizację zamówienia wykonawca za pośrednictwem Operatora
Systemu Dystrybucyjnego (dalej: "OSD") winien zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej. 5.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w: 5.1. Ustawie z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku poz.1059 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi – zwanej dalej
Prawem energetycznym oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy. 5.2. Regulaminie świadczenia
usług dostawy energii elektrycznej danego wykonawcy. 6. Obiekt dodatkowo zasilany jest energią z paneli
PV (instalacja na potrzeby własne). 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Prawo opcji. 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34
ust. 5 ustawy, tj. rozszerzenia przedmiotu zamówienia do maksymalnie 30 % wartości realizacji zamówienia
podstawowego - gwarantowanego, gdy wykorzystana zostanie wartość zamówienia podstawowego oraz w
zależności od faktycznego zapotrzebowania energetycznego. 1.1) W przypadku skorzystania przez
zamawiającego z prawa opcji: 1.2) Wykonawca będzie zobligowany zastosować warunki i ceny jednostkowe
zgodne z dokumentacją postępowania oraz złożoną ofertą i zawartą umową. 1.3) Wykonawca będzie
zobligowany dostarczać zamawiającemu przedmiot zamówienia objęty postępowaniem i umową oraz
określony w ofercie wykonawcy. 1.4) Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie, wyliczone zgodnie z
cenami jednostkowymi określonymi w ofercie wykonawcy i umowie. 2) Zamawiający uzależnia możliwość
skorzystania z prawa opcji od faktycznego zapotrzebowania energetycznego obiektu będącego w posiadaniu
zamawiającego. 3) Uruchomienie prawa opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości dostaw pewnych,
zagwarantowanych przez zamawiającego, tj. (po wykorzystaniu 1707,23 MWh energii). 4) Realizacja
zamówienia opcjonalnego odbywać się będzie po wyczerpaniu ilości podstawowych, zagwarantowanych
przez zamawiającego, na podstawie dalszego poboru energii do obiektu, przez okres trwania umowy. 5)
Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji
niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania
częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VI
Punkt: VI.6.6)
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W ogłoszeniu jest: nformacje dotyczące umów o podwykonawstwo: 1. Zamawiający nie wprowadza
zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 3. Wykonawca
zobowiązany jest w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1, ust 1a i 1b pkt 3 Ustawy, wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. W celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1, ust 1a i 1b pkt 3 Ustawy PZP,
wykonawca składa oświadczenie wstępne, tj. wypełnioną część D (załącznik nr 2). 6. Wykonawca ponosi
wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i
przyjmuje wobec nich funkcję koordynującą. 7. Zapłata wynagrodzenia na rzecz wykonawcy nastąpi po
przedstawieniu zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub na podstawie
oświadczenia podwykonawcy, potwierdzającego uregulowanie stosunków finansowych wynikających z
umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. 8. Szczegółowe warunki współpracy między
zamawiającym, wykonawcą i podwykonawcą określone są w Załączniku nr 4 SIWZ (wzór umowy). Otwarcie
ofert nastąpi dnia 25.10.2016 roku o godz. 11-20 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE
POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy dostarczyć
Zamawiającemu zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z właściwym OSD tj. PGE Dystrybucja SA oraz
Regulamin świadczenia usług dostawy energii elektrycznej Wykonawcy. 2. Wykonawca,którego oferta
zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej. Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej. 4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia,
wniosku oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdz. VI
niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3
PZP), dla których złożenia przewidziano formę pisemną. 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego,
Wykonawca powinien w tytule wpisać: „ dotyczy postępowania pn. „Dostawa energii elektrycznej na
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potrzeby obiektu Chełmski Park Wodny, w okresie 12 miesięcy”. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski
oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie powinny być składane na adres Zamawiającego:
Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Okszowska 41, 22-100 Chełm, z kolei
zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną
powinny być kierowane na adres: marketing@akwaparkchelm.pl, zaś za pośrednictwem faksu na nr (82)
565-37-57. 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem (lub drogą elektroniczną), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania. 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w ust. 3 uważa
się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich
treścią. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 7.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
SIWZ. 8. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego: Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp.
z o.o. w Chełmie, ul. Okszowska 41, 22-100 Chełm, faks: (82) 565-37-57, e-mail:
marketing@parkwodnychelm.pl, z dopiskiem: dotyczy postępowania pn. „Dostawa energii elektrycznej na
potrzeby obiektu Chełmski Park Wodny, w okresie 12 miesięcy”. 9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 10. W przypadku rozbieżności
pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający
może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. 12.
Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 13. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych. 14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza
informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie. 15. Z Wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający będzie
się porozumiewał za pośrednictwem pełnomocnika Wykonawców wskazanego w pełnomocnictwie. 16.
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Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących
treści SIWZ. 17. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami – Monika Steszuk, tel./faks:
(82) 565-37-57, adres poczty elektronicznej: marketing@parkwodnychelm.pl. 5. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, Wykonawcy zobowiązani będą zawrzeć umowę regulującą współpracę
tych Wykonawców i przedłożyć tę umowę Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, o której mowa w
ust. 1. 7. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 PZP, w
terminie określonym na podstawie art. 94 PZP. 8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dotyczące umów o podwykonawstwo: 1. Zamawiający nie
wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 3.
Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1, ust 1a i 1b pkt 3 Ustawy,
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. W celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1, ust 1a i 1b pkt 3 Ustawy
PZP, wykonawca składa oświadczenie wstępne, tj. wypełnioną część D (załącznik nr 2). 6. Wykonawca
ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy
podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynującą. 7. Zapłata wynagrodzenia na rzecz
wykonawcy nastąpi po przedstawieniu zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy lub na podstawie oświadczenia podwykonawcy, potwierdzającego uregulowanie stosunków
finansowych wynikających z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. 8. Szczegółowe
warunki współpracy między zamawiającym, wykonawcą i podwykonawcą określone są w Załączniku nr 4
SIWZ (wzór umowy). Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.10.2016 roku o godz. 11-20 w siedzibie
Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawca zobowiązany będzie przed
podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z właściwym
OSD tj. PGE Dystrybucja SA oraz Regulamin świadczenia usług dostawy energii elektrycznej Wykonawcy. 2.
Wykonawca,którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach
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określonych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Umowa zostanie zawarta w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy
ustawy nie stanowią inaczej. Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej. 4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z
jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Wszelkie
zawiadomienia,oświadczenia, wniosku oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty,umowy oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w Rozdz. VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 PZP), dla których złożenia przewidziano formę pisemną. 2. W korespondencji
kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca powinien w tytule wpisać: „ dotyczy postępowania pn. „Dostawa
energii elektrycznej na potrzeby obiektu Chełmski Park Wodny, w okresie 12 miesięcy”. 3. Zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie powinny być składane na
adres Zamawiającego: Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Okszowska 41,
22-100 Chełm, z kolei zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę drogą elektroniczną powinny być kierowane na adres: marketing@akwaparkchelm.pl,zaś za
pośrednictwem faksu na nr (82) 565-37-57. 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem (lub drogą elektroniczną), każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o
których mowa w ust. 3 uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób,
że mógł się on zapoznać z ich treścią. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu
poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 8. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego: Chełmski Park
Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Okszowska 41, 22-100 Chełm, faks: (82) 565-37-57,
e-mail: marketing@parkwodnychelm.pl,z dopiskiem: dotyczy postępowania pn. „Dostawa energii
elektrycznej na potrzeby obiektu Chełmski Park Wodny, w okresie 12 miesięcy”. 9. Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła
zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 10. W
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przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy
przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 11. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną
zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu
na stronie internetowej. 12. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 13. Jeżeli
zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej
stronie. 15. Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np.konsorcjum, spółka
cywilna), Zamawiający będzie się porozumiewał za pośrednictwem pełnomocnika Wykonawców wskazanego
w pełnomocnictwie. 16. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 17. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami –
Monika Steszuk, tel./faks: (82) 565-37-57, adres poczty elektronicznej: marketing@parkwodnychelm.pl5.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego
zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Wykonawcy zobowiązani będą zawrzeć
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć tę umowę Zamawiającemu, przed
podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 1. 7. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia
publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 PZP, w terminie określonym na podstawie art. 94 PZP. 8. Jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art.93 ust. 1 PZP.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.9)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację zamówienia
od dnia 01.12.2016 roku.
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