
Wręczyca Wielka, dnia 04.12.2013 r.

Nr GK.272.  25  .2013A

Do Wykonawców

dot. zamówienia  publicznego  na  dostawy  energii  elektrycznej,  ogłoszenie  o  zamówieniu  nr 
256207-2013 z dnia 28.11.2013 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy z dnia 3 grudnia 2013 r, Zamawiający wyjaśnia 
Wykonawcom specyfikację istotnych warunków  zamówienia:

Pytanie 1: Proszę o podanie nazwy obecnego sprzedawcy energii elektrycznej.
Odpowiedź 1:PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów PGE Obrót S.A. Oddział z 
siedzibą w Skarżysku – Kamiennej,  Al. M. J.  Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Pytanie 2. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania 
przed OSD w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży oraz zawarciem nowej 
umowy dystrybucyjnej.
Odpowiedź 2:Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania 
przed OSD w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży.

Pytanie 3. Czy Zamawiający  w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje 
niezbędne do dokonania procedury zmiany sprzedawcy?
Odpowiedź 3:  Zamawiający  w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje 
niezbędne do dokonania procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 4:  Proszę o następujące zmiany w projekcie umowy:
a) W par 2 ust. 2 proszę o wpisanie prawidłowego zużycia energii zgodnie z SIWZ.
b) W par. 5 ust. 1 i 2 proszę o wykreślenie: „lub ustalonego ryczałtu zużycia” , „lub przyjętych 

ryczałtów zużycia energii”. W tym miejscu wskazuje iż Wykonawca nie rozlicza Państwa w 
oparciu o ryczałty zużycia a jedynie w oparciu o faktyczne zużycie przekazywane przez  
OSD.

c) W  par.  6  ust.  8  proszę  o  dopisanie  „ksero”  spornej  faktury.  Faktura  jest  własnością  
zamawiającego i po rozpatrzeniu reklamacji wystawiana jest korekta, którą Zamawiający  
powinien podpiąć pod pierwotny dokument – fakturę.

d) W par. 9 ust.  1 proszę o dopisanie : „z wyłączeniem zmian spowodowanych ustawową  
zmianą stawki podatku VAT i podatku akcyzowego”.

Odpowiedź 4:
Zmiany zostały uwzględnione we wzorze umowy.
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