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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 2 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 

obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii 

elektrycznej” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 630865-N-

2019 w dniu 02.12.2019 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

poz. 18436 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. reprezentowana przez 

Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

Pytanie nr 1. 

Prosimy o podanie prawidłowej ilości PPE w taryfie C11. Według załącznika nr 6 – wykaz 

punktów odbioru energii elektrycznej dla PPE w pozycji 73 umowa kompleksowa zostanie 

rozwiązana, natomiast dodają go Państwo do Formularza cenowego. W przypadku gdy 

rozwiązanie umowy dla pozycji 73 nie natąpi do dnia 31.12.2019 r. prosimy o dostosowanie 

formularza cenowego do zapisu zawartego w załączniku nr 5 – IPU pkt 3.3, z którego wynika, 

że dal ww. PPE rozliczenie odbywa się w okresie jednomiesiącznym. W chwili obecnej 

z formularza cenowego wynika, że wszystkie PPE w taryfie C11 posiadają okresy 

dwumiesięczne. 

Odpowiedź nr 1. 

Zamawiający złożył do PGE wniosek o rozwiązanie umowy, która ma zostać rozwiązana 

z końcem bieżącego roku. W związku z niniejszym Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do 

SIWZ, wykreślając pkt 73 Hydrofornia Przychojec o numerze ewidencyjnym 10/241. 

Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.  

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi, stają się integralną częścią SIWZ i będą 

wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SIWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 

 

 

 


