
Do wszystkich Wykonawców 

nr post.: 584788-N-2017 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 584788– N – 2017 z dnia 07.09.2017 roku 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Czernikowie” 

WYJAŚNIENIE 

treści SIWZ 

Kierownik Zamawiającego działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn. „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”. 

Firma … prosi o odpowiedzi na następujące pytania:  

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany 

adres e-mail? 

Zamawiający, nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  podpisania umowy drogą korespondencyjną? 

Tak, Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

3. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE (dekadowy, jednomiesięczny, 

dwumiesięczny)? 

Dwumiesięczny okres rozliczeniowy 

4. Czy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia pełnomocnictwa na wzorze stosowanym 

przez Wykonawcę? 

Zamawiający nie zmienia załącznika nr 2 do umowy. 

5. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia występuje grupa taryfowa C12W, która nie 

została uwzględniona w zał. nr 3 do SIWZ. Prosimy o uzupełnienie. 

Grupa taryfowa C12W została uwzględniona w zał. nr 3 w ust. 2. 

6. Czy dla obiektów objętych postępowaniem będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy? 

Informacja o zmianie sprzedawcy znajduje się w zał. nr 1 do SIWZ. 

7. Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów zamawiającego i jaki jest 

okres wypowiedzenia aktualnych umów sprzedaży energii elektrycznej? 

Informacja ta znajduje się w Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr ogłoszenia: 278900-2015; 

data zamieszczenia: 20.10.2015. Zamawiający ma podpisaną umowę na dostawę energii na czas 

określony (31.12.2017r.) 

8. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w przypadku wprowadzenia 

przez Ustawodawcę zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 

ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe 

obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności 

energetycznej?  

Zamawiający, nie wyraża zgody na zmianę ceny jednostkowej. 


