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Dotyczy: prżetfigu nieograniczonego na sprzedż energii e]ęktrycznej na potrzeby Radia
Mcrkury s,A w Pomaniu,

odnowiedzi na zapytania do treści slwz oraz modyfikacia treści slwz
ż
Zallawiający intbrmuje. żę jęden z W}konawcó\{ złolryl Zap},tania dot. teściSIWZ, W
^viążku
2004
r,
Prawo
zamówień
publicznych
Zamawiający
t}-m, zgodnie z arl, 38 ustawy ż dnia 29 stycznia
przekażlie treśćzap}tań wiaz z wyjaśnieniami omz modyfikac.ję cściSIWZ.
Pytanie 1:

CZy Zamawiając,v lł}Taża zgodę na podpisanię umowy drogą korespondency.jnąl

odpowi€dź

1:

Zamawiający

ł}rżazgodę na podpisanie

umowl,droga korespondenryjną

Pytanie 2:
Czy zamawiaiący \ł).raża zgodę na Znianę cenyjednostkorvej w razie niezależtyclr od Wvkonalvcy
zmian ogólnie obolłiązujących pżepisów prawa, a w szcżególnościzmiany ustarłl,prarlo
energetyczrę lub aktów \łykonawczJ-ch do tej ustawy \łproł,adzaiących dodatkowe obowiązki
z*,iązane ż żakupen p]aw lnająlko\ł}ch ]ub certrlikatów doĘ cżących efekt_vwności ęnerge§cznei?

odpowiedź 2 oraz zmiana zaDi§ów sIwZ ZałĄcznik nr 2 I§totne Dostanowienia umowv oraz
Dkt 21.1 SIWZ
Zamawia.jący dopusżcza znianę cen j ednostko$},ch w pż}padkach określonych w zap)łaniu.
umowy" - § 9 ust,4 d) o brzmieniu:
,.zmiany przepisów usta\ły Pmwo energe§,czne i aktów tłykonawczJ-ch do tei usta\ły"

A-/ Zamawia.jący Zmienia żapis W..Istotnyclr postanowieniach

Nowyzapis§9ust,,ld):

,.zmiany przepisów usta$ry Prawo ęnergetyozne i aktów wykonalvczlch do tej ustałJ, a $,
szczególności zmiany, ustaw} pra\ło enelget"vcme lub aktów lłJkona,,lczych do tęj ustawy
z zakupem pmw majątkolvych lub ceĄfikatów
wprowadzających dodatko\Ą,e obowiązki
^viąZane
"
doiyczących efek§Ąvnośc i energetyczn ej
B/ Zamawiając), !v pkt 2l,1 stWZ dopisuje ppk1 3/ o brzmieniui
,.zmiany przepisów ustawy Prawo energetycżne i aktów Wykonawczych do tęj usta\ły, a \ł
szczególności
alry ustaq/ prawo enelge§,cme lub aktów §ykonawczych do tej ustawy
*,prowadzających dodatkowe obowiązki zwiąZane Z zakupem praw majątko\łych lub celt}.-f*atów
do§czących efekrywności energetycznej"

Z

Pytani€ 3:
czyjest to kolejna Zmiana sprzedawcy?
odpowi€dź 3:
Tak,jest to kolejna Zlnia1ra spżedawcy.
P}tanie 4:
Jakojest okres roz]iczeniowy dla posuczegó]nych PPE?
odpowiedź 4:
okes roz]iczenio$T w}nosi l miesiąc,
PrZe\łodniczący Komisii Przetarsowej
Z;elnowii RadogostowicZ

