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IM.272.4.2018 
 
Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali siwz do postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej dla Powiatu Krapkowickiego 
oraz jego jednostek organizacyjnych” 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW  
 
Zarząd Powiatu Krapkowickiego informuje, że na mocy art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
w odpowiedzi na zapytania wykonawców udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia: 
 

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na 
wskazany adres e-mail? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. 

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy droga korespondencyjną. 

Pytanie 3: Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur 
szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia 
ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na 
zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię 
elektryczną na rzecz Sprzedawcy? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z § 6 ust 2 umowy „Faktury będą obejmować wynagrodzenie 
jedynie za rzeczywiście pobraną energię w danym okresie rozliczeniowym, ustaloną na 
podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub danych pomiarowo - 
rozliczeniowych, udostępnianych Dostawcy przez OSD”. 

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych 
od Wykonawcy zmian 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? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy 
poprzez przewidzenie możliwości zmiany ceny w zakresie zaproponowanym przez 
Wykonawcę. Intencją Zamawiającego jest uzyskanie gwarancji niezmienności ceny za 1 kWh 
w okresie obowiązywania nowej umowy sprzedaży energii. Umowa dopuszcza zmianę ceny 
wyłącznie w przypadku zmiany wysokości akcyzy. W przypadku zmian ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa Wykonawca ponosi ryzyko związane z ich zmianą i taką 
ewentualność powinien przewidzieć w momencie kalkulacji ceny. Z tą działalnością wiąże się 
również ryzyko gospodarcze, które ponoszą przedsiębiorcy w związku z ewentualnymi 
zmianami warunków świadczenia swoich usług. Stąd też tak istotne jest pragmatyczne 
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skalkulowanie ceny dla okresu objętego zamówieniem, w sposób uwzględniający wszystkie 
czynniki mające wpływ na kształt ceny. Okoliczności nieprzewidziane przez Wykonawcę 
mieszczą się w granicach ryzyka gospodarczego. W przedmiotowym zakresie wszyscy 
Wykonawcy mają równe szanse. 

Pytanie 5: Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych 
pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 
jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku 
z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE 
występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy? 

Odpowiedź: Okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE – miesięczny, zgodnie z okresem 
rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie.  

Pytanie 6: Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem 
kalendarzowym? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że okresy rozliczeniowe nie zawsze pokrywają się 
z miesiącem kalendarzowym. 

Pytanie 7: Czy Zamawiający wymaga faktur zbiorczych ? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga faktur zbiorczych. 

Pytanie 8: Rozdział III ust. 5 SIWZ. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego 
pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii 
elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu 
zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? 
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił 
będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego 
ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do 
zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD 
oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy 
u OSD. 

Pytanie 9: Rozdział XIV ust. 2 SIWZ. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści 
zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy droga korespondencyjną. 

Pytanie 10: Rozdział XVI ust. 2 i 5 SIWZ oraz załącznik nr 8 do SIWZ  § 11 ust. 1 p.2) i 5). 
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez 
określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) 
lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały 
określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych 
w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca 
zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub 
zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte 
w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.” 

Odpowiedź: Zamawiający będzie dokonywał zmian w obrębie grup taryfowych 
wymienionych w siwz i wycenionych w ofercie Wykonawcy. 
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Pytanie 11: Rozdział XVI ust. 3 SIWZ. Uprzejmie informujemy, że ustawowa zmiana podatku 
akcyzowego dotyczy zmiany ceny netto, gdyż podatek akcyzowy za energię elektryczną ujęty 
jest w jej cenie netto za MWh. Natomiast zmiana stawki podatku VAT dotyczy już ceny 
brutto. Dlatego też zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do 
treści: "Zmiana ceny może nastąpić tylko w przypadku ustawowej zmiany podatku 
akcyzowego lub zmiany stawki podatku VAT, przy czym w przypadku zmiany podatku 
akcyzowego zmianie ulegnie cena jednostkowa netto, zaś w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT, zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto”. 

Ponadto prosimy o dodanie do zapisu treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone 
o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia 
w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy." 

Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z zapisami Rozdziału XVI ust. 2 pkt 1 i 3, § 5 ust. 4 oraz 
§ 11 ust. 1 pkt 1) i 3), przewidział osobne zapisy dotyczące możliwość dokonania zmiany 
wynagrodzenia wynikające ze zmiany podatku VAT i podatku akcyzowego, które w swojej 
treści zawierają proponowaną zmianę, w związku z tym zapisy umowy pozostają bez zmian. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian do umowy.  

Pytanie 12: Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający przedstawia wolumen w wysokości 
912620,95 kWh. W związku z tym, iż najmniejszą jednostką pomiarową energii elektrycznej 
jest 1 kWh prosimy o podanie wolumenu w zaokrągleniu do pełnych kWh, zgodnie 
z formularzem cenowym. 

Odpowiedź: Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną zostało wyliczone na 
podstawie wskazań liczników z poprzednich okresów rozliczeniowych i służy do wyliczenia 
szacunkowego wynagrodzenia i nie przeszkadza we wskazaniu ceny jednostkowej za 1 kWh 
zgodnie z formularzem cenowym i skalkulowania na tej podstawie szacunkowej ceny za 
energię elektryczną w całym okresie obowiązywania umów. W związku z tym wysokość 
wolumenu pozostaje bez zmian. 

Pytanie 13: Załącznik nr 8 do SIWZ  § 5 ust. 2. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia 
wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy 
Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie 
zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii 
zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje 
informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na 
powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku 
wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy,  rozwiązanie Umowy następuje 
z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie 
o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania 
wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy." 

Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych 
na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie 
pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów w § 5 ust. 2 umowy – 
Zał. Nr 8 do SIWZ. Wartość w § 5 ust. 2 jest szacunkowa, a rozliczenie następować będzie na 
podstawie rzeczywiście pobranej energii w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z zapisami 
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§ 6 ust. 2 wzoru umowy. Tak. Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie 
środków. 

Pytanie 14: Załącznik nr 8 do SIWZ § 6 ust. 1. Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów 
Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za 
pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla 
punktów poboru energii (PPE).  Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie 
dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy 
energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, 
zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku 
z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące 
przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na 
podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD? 

Odpowiedź: Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów 
wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- 
rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD. 

Pytanie 15: Załącznik nr 8 do SIWZ § 6 ust. 10. Informujemy, że faktury rozliczeniowe 
wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie odczytów liczników pomiarowych 
otrzymanych od OSD. Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie z w/w zapisu 
sformułowania „prawidłowego”, usunięcie obowiązku dostarczania faktur na co najmniej 
23 dni przed określonym terminem płatności oraz z uwagi na fakt, iż Wykonawca narażony 
jest na kary umowne w sytuacji nieterminowego udostępnienia danych pomiarowych przez 
OSD. Taka sytuacja jest dyskryminująca w stosunku do Wykonawcy, prosimy o zmianę zapisu 
na: „Strony ustalają następujący sposób rozliczeń: faktury rozliczeniowe wystawiane będą na 
koniec okresu rozliczeniowego, w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę 
odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z terminem 
płatności określonym na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 
przelewem na konto Wykonawcy. W przypadku otrzymania faktury VAT, której termin 
płatności upłynął, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy i ustali z nim każdorazowo nowy 
termin płatności”. 

Z uwagi na powyższe obowiązek zapłaty kar umownych  w sytuacji  braku uzyskania  danych 
pomiarowych od OSD jest dyskryminujący w stosunku do Wykonawcy.  Wykonawca zwraca 
się z uprzejmą prośba o usunięcie zapisu dot. kar za opóźnienie  w wystawianiu faktur VAT. 
W przypadku braku zgody na usunięcie kar zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie 
naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.  

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla 
potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów 
rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do 
pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) 
Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie 
się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć 
w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota 
obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu 
bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej 
automatycznym potrąceniu. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis § 6 ust. 10 wzoru umowy pozostaje bez zmian. 
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Zamawiający informuje, iż nie zgadza się na usunięcie z § 6 ust. 10 sformułowania 
„prawidłowego”. 
Poprzez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się:  
- zamieszczenie prawidłowych danych płatnika na fakturze (tj. zgodnych z danymi 

faktycznymi), 
- umieszczenie prawidłowych danych dostawcy faktury (tj. zgodnych z danymi faktycznymi), 
- zastosowanie cen zgodnych z wynikami postępowania przetargowego, 
- zachowanie prawidłowego okresu rozliczeniowego, zgodnego z okresem rozliczeniowym 

OSD, 
- umieszczenie prawidłowych danych pomiarowo/rozliczeniowych, zgodnych z danymi 

udostępnionymi przez OSD, 
- zastosowanie prawidłowych wartości netto i brutto, aktualnie obowiązującej stawki VAT 

na fakturze, 
- zastosowanie terminów płatności zgodnie z postanowieniami umowy, 
- wystawianie faktury w sposób nie budzący żadnych wątpliwości co do jej treści. 

Pytanie 16: Załącznik nr 8 do SIWZ § 6 ust. 11. Wykonawca informuje, że zgodnie 
z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy 
(nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod 
pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące 
wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie dotyczące wystawionych faktur. 

Pytanie 17: Załącznik nr 8 do SIWZ § 7 ust. 1. Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT 
jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 
Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się 
dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna 
jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o  zmianę treści zapisu 
w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy”. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis § 7 ust. 1 pozostaje bez zmian. 

Pytanie 18: Załącznik nr 8 do SIWZ  § 8 ust. 1. Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 
ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze 
wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę 
należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie 
nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku 
z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści 
zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(…)pomimo uprzedniego 
bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym 
dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Odbiorcy na piśmie o zamiarze wstrzymania 
sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy”. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis § 8 ust. 1 pozostaje bez zmian. 

Pytanie 19: Załącznik nr 8 do SIWZ § 12 ust. 1 i 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie 
wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, 
zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody 
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(straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost 
ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie 
wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego 
naliczania kar umownych.  

Pytanie 20: Załącznik nr 8 do SIWZ § 12 ust. 4. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu. 
Informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma 
możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu. 
Wykonawca zwraca uwagę, iż Zamawiający przewidział w ust. 6 przedmiotowego paragrafu 
sposób prawidłowego rozliczenia kar umownych między stronami. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego 
naliczania kar umownych. Zamawiający reguluje zapisy w tym zakresie w § 12 ust 6 umowy. 

Pytanie 21: Załącznik nr 8 do SIWZ § 13 ust. 3. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, dla 
których punktów poboru Zamawiający przewiduje zmianę grupy taryfowej i na jaką? 

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie dokonywał zmiany grup taryfowych na etapie zmiany 
sprzedawcy. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie przewiduje zmiany grup taryfowych 
natomiast przewidział możliwość takiej zmiany w trakcie obowiązywania umów. 

Pytanie 22: Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, 
umowa dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami 
opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie 
uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii 
elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do 
swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. 

Pytanie 23: Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz 
dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel 
najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić 
będzie również załącznik do umowy. 
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 
a) danych dla każdego punktu poboru: 
- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa (obecna i nowa); 
- planowane roczne zużycie energii; 
- numer licznika; 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
- numer aktualnie obowiązującej umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
- numer ewidencyjny PPE; 
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 
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- dokument nadania numeru NIP; 
- dokument nadania numeru REGON; 
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; 
- dokument potwierdzający umocowanie 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. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo 
energetyczne. 

Odpowiedź: Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane będące w posiadaniu 
Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
 
 
Zmiany treści siwz wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralna część siwz i są 
wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.  
Powyższa modyfikacja treści SIWZ nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian 
w ofertach. 
 
 
 

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
/-/Henryk Małek 

Sekretarz Powiatu 


