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ODPOWIEDŹ  

na zapytania dotyczące treści SIWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy” (Nr 

sprawy: ZP/5/2015).  

 
 Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) informuje, że w dniu 24 listopada 2015 r. 

wpłynęły zapytania od Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest „Dostawa energii elektrycznej dla 

obiektów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”. 

 

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań 

wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umów droga korespondencyjną. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza podpisanie umów droga korespondencyjną. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy będzie to pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy dla poszczególnych PPE. 

Odpowiedź:  

Będzie to kolejna zmiana sprzedawcy dla poszczególnych PPE. 

 

Pytanie nr 3: 

Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej. 

Odpowiedź:  

Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest PKP Energetyka S.A. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy aktualnie obowiązujące umowy zostały zawarte w ramach akcji promocyjnych. Jaki jest okres wypowiedzenia 

aktualnie obowiązujących umów. 

Odpowiedź:  

Aktualnie obowiązująca umowa na zakup energii elektrycznej została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego. Umowę tą zawarto na czas oznaczony do dnia 31.12.2015 r. Termin wykonania przedmiotowego 

zamówienia rozpoczyna się od dnia 01.01.2016 r., z uwagi na powyższe wypowiedzenie aktualnie obowiązującej 

umowy nie będzie miało zastosowania.  

 



Pytanie nr 5: 

Proszę o zmianę terminu płatności faktur na 30 dni od daty wystawienia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmiana terminu płatności faktur. 

 

 

Z poważaniem 

 


