
 

 

Numer postępowania ZP-8/2011 

 

  

 Do Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową 

sprzedaż(dostawa i dystrybucja) energii elektrycznej na potrzeby oddziału Muzeum Wojska Polskiego 

– Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej przy ul. Powsińskiej 13, 00-920 Warszawa (kod CPV: 

09300000-2; 65310000-9). 

 

W dniu 22.07.2011r. wpłynęło od jednego z wykonawców zapytanie o poniższej treści: 

 

 „ Pytanie 1. 

Dotyczy rozdziału XIX SIWZ 

Czy istnieje możliwość zmiany istotnych dla stron postanowień umowy, gdyż polegając na naszej wiedzy i 

doświadczeniu uważamy, że nie odzwierciedlają one postanowień Umowy kompleksowej sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. 

Przykładowy wzór umowy przesyłamy w załączniku poniżej.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

W związku z niewskazaniem przez Wykonawcę konkretnych punktów istotnych dla stron postanowień 

umowy, które nie odzwierciedlają zdaniem Wykonawcy postanowień Umowy kompleksowej sprzedaży 

energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji Zamawiający nie dokonuje żadnych modyfikacji 

rozdziału XIX SIWZ. 

 

„Pytanie 2. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę formularza cenowego umieszczonego w załączniku nr 2 do SIWZ, gdyż 

polegając na naszej wiedzy i doświadczeniu niemożliwe jest prawidłowe obliczenie ceny oferty. 

Prawidłowy wzór formularza przesyłamy w załączniku.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza cenowego, który stanowił załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

„Pytanie 3. 

Dotyczy pkt 4. Rozdziału III SIWZ. 



 

 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający planuje zwiększenie mocy umownej do 75 KW w 

ramach mocy przyłączeniowej 100KW?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający planuje zwiększenie mocy umownej do 100kW w ramach mocy przyłączeniowej 100kW. 

 

Odpowiedzi na pytania stanowią modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, wprowadzając do niej następujące zmiany: 

I. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

„Moc przyłączeniowa punktu poboru przy ul. Powsińskiej 13, 00-920 Warszawa wynosi 100 kW, zaś 

napięcie zasilania 0,4/0,23 kV. Przewidywana moc umowna dla punktu poboru wynosi 100 kW.” 

 

II. Zmienia się treść Załącznika nr  2 do SIWZ – formularz cenowy, który otrzymuje brzmienie jak 

w załączniku do niniejszej zmiany treści SIWZ. 

 

 

Inne zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 

 

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców. 

 

 

Wykaz załączników: 

 

 

Zał. nr 2 – Formularz cenowy. 

 

 

 

 

 


