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ZMIANA NR 3 TREŚCI SWZ 

 
 

  

 

Dot. postępowania pn. „Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę energii 

elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do obiektów Wojewódzkiego 

Inspektoratu Weterynarii  z/s w Krośnie” 

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, działając na podstawie art. 286        

ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.       

z 2022 r. poz. 1710), informuje o dokonaniu następujących zmian treści specyfikacji warunków 

zamówienia: 

 

1. Rozdział XII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą do 

upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 

30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  Zamawiający 

wyznacza termin związania ofertą do 12  stycznia 2023 r. 

2. Rozdział XIV ust. 4 SWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi 

dokumentami i załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14 grudnia 2022 r.    

do godziny 14:00”. 

3. Rozdział XV ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu              

14 grudnia 2022 r. o godzinie 14:15”. 

4. W rozdziale VII SWZ dodaje się pkt. 3a w brzmieniu:  „Termin płatności faktury 

wskazany przez Wykonawcę w ofercie liczony będzie od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.” 
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5. Rozdział XVIII ust. 5, tiret 2 SWZ otrzymuje brzmienie: 

▪ „aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki lub w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci 

dystrybucyjnej - aktualną, obowiązującą w terminie wykonywania przedmiotu 

zamówienia, umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie 

usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje 

się miejsce dostarczenia energii elektrycznej, tj. do obiektu Zamawiającego 

lub  oświadczenie o posiadaniu GUD, zawartej z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego” 

 

 

Prosimy o uwzględnienie zmian w przygotowywanej ofercie. 

 

 

Podkarpacki 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

z up. ( - ) 

Janusz Ciołek 

Z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


