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wg rozdzielnika 

 

 

Przetarg nieograniczony pn. "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą 

sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej". 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-26/12 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 

działając na podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi 

na następujące pytanie:  

 

Pytanie 1 Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ „Istotne Postanawiania Umowy” pkt. 14 

Wykonawca informuje, ze rozliczenia w grupie taryfowej B22 dokonywane są dekadowo. 

Rozliczenia miesięczne będą możliwe do przeprogramowaniu układu pomiarowo – 

rozliczeniowego co będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami jakimi obciąży 

Zamawiającego Operator Systemu Dystrybucyjnego.  

Propozycja zmian:  

Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji przedmiotowego na następujący: 

„Rozliczenia pomiędzy stronami odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych 

przez Operatora Systemu Dystrybucji na podstawie wskazań układu pomiarowo – 

rozliczeniowego”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę, w związku z czym 

pkt. 14 załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Rozliczenia pomiędzy stronami odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych 

przez Operatora Systemu Dystrybucji na podstawie wskazań układu pomiarowo – 

rozliczeniowego”. 

 

 

Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 

modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:  

 

1) Pkt. 10.10. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej  podany 

sposób: 

a) nazwa i adres Wykonawcy, 

b) adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w 

Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: „Kompleksowa dostawa 

energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie 
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usługi dystrybucji energii elektrycznej”, znak sprawy: DZP.272-26/12, nie 

otwierać przed 24.09.2012, przed godziną 10.00” 

 

2) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Oferty winny być złożone w terminie do 24.09.2012do godz. 09.30 w Biurze Dyrekcji 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków.” 

 

3) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 24.09.2012o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 

tj. w Sali Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2  w Krakowie.” 

 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią 

integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 


