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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali siwz w postępowaniu prowadzonym 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 przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony 
Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany 
sprzedawcy dla każdego punktu poboru:  
- nr NIP 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);  
- moc umowna;  
- numer licznika; numer ewidencyjny PPE 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;  
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy  
- numer aktualnie obowiązującej umowy  
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy  
- planowane roczne zużycie energii; 
- grupy taryfowe; 
Oraz dokumentów: 
- 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 zgłoszenie umów sprzedaży zawierające 
błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od 
tzw. Sprzedawcy rezerwowego. 

Odpowiedź: Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane będące w posiadaniu 
Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy (odpowiedzi na to pytanie udzielono 
w wyjaśnieniach z dnia 4 kwietnia w pkt 23). 
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Pytanie 2:  
Dotyczy Paragrafu nr 12 pkt 2 z Załącznika nr 8 (Istotne Postanowienia Umowy): 
Wykonawca wnosi, aby zmniejszenie/ zwiększenie ilości punktów poboru energii nie 
przekraczało 10%.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian do 
umowy (dot. § 11 ust. 1 pkt 2, § 12 ust. 2 dotyczy kar umownych). 
 
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 


