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Numer ogłoszenia: 142257 – 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016r. 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) tekst 
jednolity z dnia 26 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje poniższą treść złożonych 
zapytań wraz z wyjaśnieniami w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby 
obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Baborowie”. 
 
Pytanie 1. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do 
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru: 

- Pełnomocnictwo, 
- dokument nadania numeru NIP, 
- dokument nadania numeru REGON, 
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka 
- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej 

oraz pełnomocnictwa. 
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem 
czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa 
w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne. 
Odpowiedź 1. 
Zamawiający przekaże niezbędne, posiadane  dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 
 
Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą 
korespondencyjną. 
Odpowiedź 2. 
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy poprzez  wymianę korespondencji drogą pocztową. 
 
Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ  w wersji edytowalnej wszystkim chętnym do 
złożenia ofert. 
Odpowiedź 3. 
Zamawiający na swojej stronie internetowej udostępnia w wersji edytowalnej: 
Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 
 
Pytanie 4. Dotyczy § 8 ust 1 i 2 Wzoru Umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar 
umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody 
(straty). Prosimy o modyfikację zapisów do treści: 
„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej 
szkody (straty).” 
Odpowiedź 4. 
Załącznik nr 10, par. 8, ust. 1 i 2 pozostanie bez zmiany.  
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