
Otrzymują wszyscy wykonawcy 
którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. 

 
Nasz znak ZGZiR.271.1.2011 
Nowy Targ 01.03.2011r. 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową 
polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii 
elektrycznej do budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu ul. Parkowa 14 w okresie 
od 1 kwietnia 2011r. do 31 grudnia 2011r. 
 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn zm.) przesyła wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie przekazuje się wszystkim wykonawcom, 
którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępnia się na stronie internetowej. 
Niniejsze wyjaśnienie jest wiążące. 
 
Pytanie 1: 
Dotyczy: Wykaz oświadczeń i dokumentów. 
W rozdziale VII pkt. 2 SIWZ „oferta musi zawierać potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią (…) oraz umowę na świadczenie usług dys-
trybucji energii elektrycznej z OSD w Nowym Targu” jednocześnie w rozdziale VIII pkt. 8 piszecie Państwo iż 
„W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące 
oświadczenia i dokumenty: 8/ oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucji działającym na terenie miasta Nowy Targ,” 
 
Odpowiedź: 
Na w/w pytanie dokonano zmiany zapisu w rozdziale VII ust.2 SIWZ, która została uwzględniona w modyfi-
kacji SIWZ z dnia 01.03.2011 r. 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy: Zasady rozliczeń. 
W rozdziale II pkt.9 SIWZ Pytający wnosi o dopisanie do tego pkt. następującego zapisu: „Rozliczenia za 
sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie cen jednostkowych określonych w 
formularzu cenowym”. 
 
Odpowiedź: 
Na w/w pytanie dokonano zmiany zapisu w rozdziale II pkt.9 SIWZ zgodnie z prośbą pytającego, która została 
uwzględniona w modyfikacji SIWZ z dnia 01.03.2011 r. 
 
Pytanie 3: 
Dotyczy: Płatności 
Czy możliwa jest zmiana Rozdziału II pkt.3 SIWZ na: 
„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne przelewem w terminie 14 dni od daty prawidłowo wysta-
wionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania wpływu środków pieniężnych na rachunek 
bankowy Wykonawcy od Zamawiającego”. 
Odpowiedź: 
Na w/w pytanie dokonano zmiany zapisu Rozdziału II pkt.3 SIWZ, która została uwzględniona w modyfikacji 
SIWZ z dnia 01.03.2011 r. 
 
 
Otrzymują: 
1 * wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 
2 * www.zgir.nowytarg.pl 
3 * a/a. 


