
Gostyń, dnia 08.09.2014 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o. o. na podstawie Regulaminu
Udzielenia Zamówień na Wykonanie Usług, Dostawę Towarów i Roboty Budowlane udziela
następujących informacji:

I. Na podstawie § 19 pkt. 7 Regulaminu udziela wyjaśnień na otrzymane pytania
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym
zakresie:

Pytanie:
„W projekcie umowy w § 3 ust. 6 wymagają Państwo aby termin płatności wynosił 14 dni od
dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Odbiorcy. Informujemy, iż powyższy zapis będzie
oznaczał konieczność wysyłania faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu
dokładnego ustalenia terminu płatności określenia czy zasadnym jest naliczanie karnych
odsetek za jego niedotrzymanie. To z kolei negatywnie wpłynie na kalkulację cenową oferty.
Dodatkowo zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w przypadku dostaw energii
elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został
on określony w umowie. Pozostawienie zapisów zgodnie, z którymi faktury VAT będą płatne
w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Odbiorcy będzie oznaczało
każdorazowo konieczność ingerencji Wykonawcy w automatycznie wykonywane operacje
przez systemy rozliczeniowo – księgowe, które określają termin płatności od daty
wystawienia faktury. Ponadto może zaistnieć sytuacja, w której potwierdzenie otrzymania
przez Odbiorcę faktury za energie wpłynie do Wykonawcy już po złożeniu deklaracji
podatkowych co spowoduje, iż zaistnieje niedopłata podatku VAT i konieczność dokonania
stosownych korekt przedmiotowych deklaracji. Powyższe z kolei może zostać odebrane przez
organy kontroli podatkowej jako celowe manipulowanie Wykonawcy terminami płatności i
spowodować odpowiedzialność karno – skarbową Wykonawcy z tego tytułu.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów zawartych w § 3 ust. 6  umowy tak aby
termin płatności był określony od daty wystawienia faktury.”



Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji projektu umowy o standardowe zapisy z
zawieranych dotychczas przez Wykonawcę umów z innymi Zamawiającymi
oraz wyjaśnia:
Na podstawie Art. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w
przypadku dostaw energii:
„5. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:
4) wystawienia faktury z tytułu:

a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
7.   W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt. 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub

wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów
wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego
terminu - z chwilą upływu terminu płatności.”

Pytanie:
„Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo
Energetyczne nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu
praw majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy
nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że
zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na
dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków.
Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą
w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym idzie najniższą
możliwą cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczna
jest zmiana ust. 3 § 3 Projektu umowy na poniższy zapis:
"Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen
energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych
dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych
opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa
skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich
przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają
automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje
Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy,
wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty.
Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili
wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do
ich korekty".”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji projektu umowy o standardowe zapisy z
zawieranych dotychczas przez Wykonawcę umów z innymi Zamawiającymi.

Pytanie:
„Wnosimy o uzupełnienie wzoru umów o następujący zapis:

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie
zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość wyznaczona będzie na podstawie
wzoru określonego poniżej



Wo = (Ez–Ew) * (Ce–K)
gdzie:
Wo – wysokość kary umownej (w przypadku wartości ujemnej przyjmuje się, że szkoda nie
powstała)
Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Klienta,
Ew – wolumen energii wykorzystanej  przez Klienta
Ce – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania kary umownej
K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna  energii elektrycznej na rynku
bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających Prawa energetycznego
obowiązującego w momencie naliczania kary umownej.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji projektu umowy o standardowe zapisy z
zawieranych dotychczas przez Wykonawcę umów z innymi Zamawiającymi.

Pytanie:
„Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu
umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE.”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że po wyborze Wykonawcy przekaże w wersji elektronicznej
wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Wstępne
informacje zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 7 do SIWZ.

Pytanie:
„Wnosimy o usunięcie § 4 Projektu umowy.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji projektu umowy o standardowe zapisy z
zawieranych dotychczas przez Wykonawcę umów z innymi Zamawiającymi.



Pytanie:
„Bardzo proszę o potwierdzenie, że cena jednostkowa netto podana w formularzu oferty –
cena netto za 1 kWh ma być podana z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. W innym
przypadku, a więc podania ceny do 2 miejsc po przecinku może okazać się, iż ceny
zaproponowane przez wszystkich Wykonawców będą takie same.”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że cena jednostkowa netto oraz brutto podana w formularzu
oferty za 1 kWh, ma być podana z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Pytanie:
„Prosimy o jednoznaczne i niebudzące wątpliwości określenie czy obiekty w grupie taryfowej
B mają układy pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy? Czy Zamawiający jest
świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt a procedura dostosowania układu
pomiarowego może potrwać kilka miesięcy?”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że obiekty w grupie taryfowej B mają układy pomiarowe
dostosowane do zmiany sprzedawcy.

Pytanie:
„Czy posiadają Państwo obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż i
dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po
raz pierwszy?”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i
dystrybucję energii elektrycznej. Zamawiający przeprowadza procedurę zmiany
sprzedawcy po raz pierwszy.

Pytanie:
„Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony?
Jaki jest okres wypowiedzenia w ww. umowach?”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że obecnie obowiązujące umowy są zawarte na czas określony
do dnia 31.12.2014 r.

Pytanie:
„Proszę o podanie nazwy obecnego sprzedawcy energii elektrycznej.”

Odpowiedź:
ENEA S.A.
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.



Pytanie:
„Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania
przed OSD w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży oraz zawarciem nowej
umowy dystrybucyjnej?”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że po wyborze Wykonawcy udzieli stosownego
pełnomocnictwa.

Pytanie:
„Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje
dotyczące zmiany sprzedawcy (np. numer ewidencyjny lub numer PPE numer licznika dla
poszczególnych punktów odbioru itd.).”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że niezwłocznie po wyborze Wykonawcy przekaże wszystkie
informacje dotyczące zmiany sprzedawcy.

Pytanie:
„Czy Zamawiający udzieli w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu, Wykonawcom,
którzy nie byli obecni na otwarciu?”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert,
na podstawie pkt. XVIII ppkt. 5 SIWZ, prześle informacje z tego procesu.

Pytanie:
„Czy Zamawiający jest w stanie przedłożyć informację o zużyciu w strefach dla taryf
biorących udział w postępowaniu przetargowym? Informacja o zużyciu w strefach dla
poszczególnych punktów poboru ma duży wpływ na wycenę, a zwłaszcza na korzystną
kalkulację oferty w zakresie prowadzonego postępowania, przez co przedstawienie
rzetelniejszych danych wpływa na korzyść strony Zamawiającego.”

Odpowiedź:
Zamawiający podaje poniżej dane o zużyciu energii za pierwsze 7 miesięcy tego roku, w
strefach dla taryf biorących udział w postępowaniu przetargowym.



2014 rok

ZUŻYCIE (kWh) styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec

OŚ Gostyń                 szczyt 37 233 40117 33965 27 374 20577 17621 18748

                                 poza 74 710 79332 99409 107 354 105179 89834 98257

                              RAZEM 111 943 119449 133374 134 728 125756 107455 117005

SUW Gostyń             szczyt 15165 13643 11276 9 611 7709 8172 9166

                                 poza 28138 26490 32675 33 777 36944 37983 42060

                              RAZEM 43303 40133 43 951 43 388 44653 46155 51226

SUW Tworzymirki  szczyt 2216 2053 1 741 1455 1375 1317 1464

                                poza 2864 2795 3 570 3820 4071 4367 4858

                             RAZEM 5080 4848 5 311 5275 5446 5684 6322

SUW Czajkowo       szczyt 3052 2619 2119 1821 1646 1601 1856

                               poza 3626 3135 4 096 5330 5701 5925 6829

                             RAZEM 6678 5754 6215 7151 7347 7526 8685

miesiąc

Pytanie:
„W nawiązaniu do rozdziału III SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia , punkt 5 odnośnik
pragniemy wskazać, że nie jesteśmy w stanie dokonać zmiany grupy taryfowej podczas
procesu zmiany sprzedawcy zgodnie z zapisami nowej IRiESD, umowa o świadczenie usług
dystrybucji zawierana jest bowiem na warunkach dotychczasowej umowy kompleksowej w
zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji. Zgodnie z nową IRiESD, to
Zamawiający powinien zawnioskować o zmianę grupy przed dokonaniem zmiany
sprzedawcy. Z treści odpowiedzi wynika, że oczekują Państwo od Oferentów rzeczy
niemożliwej do spełnienia, jak bowiem Wykonawca ma dokonać czynności, o której mowa
powyżej przed zgłoszeniem zmiany sprzedawcy, a przede wszystkim przed terminem
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego? Kto z Oferentów miałby dokonać na rzecz
Zamawiającego zmiany grup taryfowych, jak Zamawiający zamierza dokonać wyboru
Wykonawcy, którego zobowiąże do przeprowadzenia przedmiotowej czynności jeszcze przed
terminem rozstrzygnięcia przetargu? Prosimy o udzielenie wyjaśnień.”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że jeżeli zajdzie taka potrzeba dokona we własnym zakresie
zmiany grupy taryfowej.

Pytanie:
„Wnioskujemy o zmianę zapisów punktu IX podpunktu 1c SIWZ poprzez odstąpienie od
obowiązku przedłożenia wraz z ofertą zawartej  z lokalnym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego Generalnej Umowy Dystrybucyjnej. Informujemy, iż powyższe umowy
objęte są tajemnicą handlową. Wnosimy o dopuszczenie możliwości złożenia w tym miejscu
oświadczenia o posiadaniu GUD na dowód spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Nadmieniamy, iż niemal 100% Zamawiających wymaga w tym zakresie stosownych
oświadczeń.”



Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedłożenie do oferty oświadczenia o posiadaniu
Generalnej Umowy Dystrybucyjnej będzie wystarczającym dowodem spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie:
„Bardzo proszę o informację dlaczego w ostatnim PPE – nie ma wskazanego szacowanego
zużycia ( Załącznik Nr 7 do SIWZ)?”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że jest to nowy obiekt, dla którego przewiduje się zużycie ok.
1600 kWh/rok.

Pytanie:
„Bardzo proszę o następujące zmiany w projekcie umowy:
a) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku ustawowej zmiany

stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów
wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z
zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej,
ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków
nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie? Bardzo proszę o
dopisanie w  par. 3 ust. 3: „Dopuszczalna jest jedynie zmiana ceny jednostkowej w razie
niezależnych od Sprzedawcy zmian przepisów prawa, zmieniających stawki podatku VAT
lub podatku akcyzowego. Zmiana nastąpi automatycznie, odpowiednio o kwotę podatku
wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku
podatkowego, z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów”

b) W par.  3 ust. 6 proszę o zmianę na : „ Faktura  wystawiana będzie  w terminie 14 dni od
otrzymania danych  pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Termin
płatności faktury ustala się  na 21 dni od daty wystawienia , jednak nie wcześniej niż 14
dni od daty otrzymania  faktury VAT".  Pragniemy poinformować, że istniejący zapis nie
jest możliwy do zrealizowania. Systemy bilingowe generują terminy płatności od daty
wystawienia faktury rozliczeniowej. W związku z powyższym proponujemy powyższą
zmianę. Ponadto Wykonawca może odpowiadać jedynie za to ile dni po otrzymaniu
danych od OSD wystawi faktury, to nie my dokonujemy odczytów, więc w przypadku, gdy
OSD przekaże nam dane 14 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego spełnienie
wskazanego warunku okazuje się niemożliwe do zrealizowania.”

Odpowiedź na pytanie lit. a) i b):
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji projektu umowy o standardowe zapisy z
zawieranych dotychczas przez Wykonawcę umów z innymi Zamawiającymi.



Pytanie:
„c) Bardzo proszę o dopisanie w par. 2 ust. 1 treści zawartej w SIWZ w punkcie VII. Termin
wykonania zamówienia, a więc: „ jednak nie wcześniej niż po rozwiązaniu obowiązujących
umów sprzedaży energii i po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy.”

Odpowiedź na pytanie lit. c):
Zamawiający informuje, że zapisy zawarte w SIWZ w pkt. VII pozostawia bez zmian.

Pytanie:
„Czy dopuszcza się możliwość negocjowania zapisów projektu umowy przedstawionych w
załączniku nr 6 do SIWZ. Jeśli tak to w jakim zakresie?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji projektu umowy o standardowe zapisy z
zawieranych dotychczas przez Wykonawcę umów z innymi Zamawiającymi.

Pytanie:
„Czy w przypadku, jeśli sprzedawcą energii elektrycznej zostanie ENEA SA zostanie
zaakceptowany przesłany projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji projektu umowy o standardowe zapisy z
zawieranych dotychczas przez Wykonawcę umów z innymi Zamawiającymi.

Pytanie:
„Czy dopuszcza się możliwość akceptacji terminu związania Wykonawcy z ofertą przez okres
14 dni?”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapisy zawarte w SIWZ w pkt. XIX, dotyczące terminu
związania Wykonawcy z ofertą pozostawia bez zmian.

Pytanie:
„Jaka jest dopuszczalna forma przedstawienia dokumentu dot. zawartej umowy o świadczenie
usługi dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o.?”

Odpowiedź:
„Zamawiający informuje, że wystarczającym dowodem spełnienia warunków udziału w
postępowaniu będzie przedłożenie do oferty oświadczenia o posiadaniu Generalnej
Umowy Dystrybucyjnej.”

II. Na podstawie § 19 pkt. 8 Regulaminu, Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Załącznik Nr 7 do SIWZ otrzymuje brzmienie:



Opis przedmiotu zamówienia zakupu energii elektrycznej do obiektów zamawiającego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o.   ul. Nad Kanią 77     63-800 Gostyń

l.p. Nazwa punktu odbioru
energii elektrycznej

Adres poboru energii Numer
licznika

Grupa
taryfow

a

Szac. zuż.
energii

w kWh/rok

Kod PPE PLENED (OSD)
ENEA

NR um. o świad. usług dystrybucji Moc umowna Operator
systemu dystr.

Nazwa dot.
spraedawcy

Data zawarcia
umowyMiejscowość Ulica

1 OŚ Gostyń Gostyń Nad Kanią 77 3250021654 B 22 1400000 00000590000000001078268505 D/I/54/10067024/00147/0/WO5071 300 kW Enea Operator Enea SA 10.10.13r –
31.12.2014r

2 SUW Gostyń Gostyń Starogostyńska9E 3230018272 B 22 534000 00000590000000001078272589 1/660/2010 180 kW j.w. j.w. um. nr SK-
3/KK-
3/JS/2013/1

3 SUW Tworzymirki Tworzymirk
i

38 C 3030009062 C 22a 64000 00000590000000001666443588 1/857/2010 50 kW j.w. j.w. j.w.

4 SUW Kosowo Kosowo 12 G 99634805 B 21 76000 00000590000000001666442567 1/856/1010 40 kW j.w. j.w. j.w.

5 SUW Czajkowo Czajkowo 10 B 3230015266 B 22a 84000 00000590000000001666444512 1/859/2010 50 kW j.w. j.w. j.w.

6 SUW Brzezie Brzezie 142 47045946 C 11 40000 00000590000000001080062543 1/239/2010 14 kW j.w. j.w. j.w.

7 SUW Ostrowo Ostrowo 19 B 3230014890 C 11 13000 00000590000000001080070517 1/245/2010 22 kW j.w. j.w. j.w.

8 SUW Gola Gola 81 88728741 C 11 44000 00000590000000001080065509 1/241/2010 27 kW j.w. j.w. j.w.

9 UJ. Witoldowo Witoldowo PGR 46765910 C 11 13000 00000590000000001080074504 1/247/2010 22 kW j.w. j.w. j.w.

10 Pomp. Krajewice Krajewice 73 34888804 C 11 12000 00000590000000001666369586 1/243/2010 14 kW j.w. j.w. j.w.

11 OŚ Kunowo Kunowo Kościańska 21 10633972 C 11 29000 00000590000000001666370510 1/244/2010 14 kW j.w. j.w. j.w.

12 Przep. Tworzymirki Tworzymirk
i

64 92788595 C 11 4700 00000590000000001666372552 1/246/2010 11 kW j.w. j.w. j.w.

13 Przep. Markowo Markowo 5 3230017745 B 11 17000 00000590000000001666449520 1/860/2010 40 kW j.w. j.w. j.w.

14 Przep. Gola Gola 77 47045881 C 11 8000 00000590000000001080066530 1/242/2010 14 kW j.w. j.w. j.w.

15 Przep. Gola (blok) Gola dz. 101/10 8973368 C 11 1400 00000590000000001087354512 1/240/2010 4 kW j.w. j.w. j.w.

16 Przep. Wrocławska 1 Gostyń Wrocławska 69 47969251 C 11 4900 00000590000000001666362536 1/235/2010 11 KW j.w. j.w. j.w.

17 Przep. Wrocławska 2 Gostyń Wrocławska 117 47969362 C 11 8000 00000590000000001666362536 1/236/2010 11 kW j.w. j.w. j.w.

18 Przep. Wrocławska 3 Gostyń Wrocławska 79 90939336 C 11 80 00000590000000001666360591 1/234/2010 4 kW j.w. j.w. j.w.

19 Przep. Brzezie 1 Brzezie 321 47494130 C 11 2700 00000590000000001666263557 1/237/2010 5 kW j.w. j.w. j.w.

20 Przep. Brzezie 2 Brzezie 213 47494122 C 11 2800 00000590000000001666364578 1/238/2010 5 kW j.w. j.w. j.w.

21 Przep. Poznańska 1 Gostyń Poznańska 140 02920516 C 11 14000 00000590000000001666381547 1/255/1010 9 kW j.w. j.w. j.w.

22 Przep. Poznańska 2 Gostyń Poznańska 124 02920499 C 11 11000 00000590000000001666380526 1/254/2010 9 k#W j.w. j.w. j.w.

23 Przep. Poznańska 3 Gostyń Poznańska 118 02920386 C 11 1700 00000590000000001666378581 1/253/2010 5 kW j.w. j.w. j.w.

24 Przep. Poznańska 4 Gostyń Poznańska 91 02920443 C 11 1700 00000590000000001666379505 1/252/2010 5 kW j.w. j.w. j.w.

25 Przep. Daleszyn 1 Daleszyn dz. 316 3488426 C 11 14000 00000590000000001088810533 1/249/2010 17 kW j.w. j.w. j.w.

26 Przep. Daleszyn 2 Daleszyn dz. 103/3 63071797 C 11 4600 00000590000000001666374594 1/248/2010 11 kW j.w. j.w. j.w.

27 Przep. Daleszyn 3 Daleszyn dz. 448 3486975 C 11 14000 00000590000000001666377560 1/251/2010 11 kW j.w. j.w. j.w.

28 Przep. Daleszyn 4 Daleszyn dz. 160 03548965 C 11 1100 00000590000000001666376539 1/250/2010 11 kW j.w. j.w. j.w.



29 Przep. St. Gostyń 1 St. Gostyń dz. 173/5 7935589 C 11 370 00000590000000001666388597 1/262/2010 7 kW j.w. j.w. j.w.

30 Przep. St. Gostyń 2 St. Gostyń dz. 168/2 7975797 C 11 280 00000590000000001666389521 1/263/2010 7 kW j.w. j.w. j.w.

31 Przep.  St. Gostyń 3 St. Gostyń dz. 209/1 7771625 C 11 780 00000590000000001666390542 1/264/2010 7 kW j.w. j.w. j.w.

32 Przep. St. Gostyń  4 St. Gostyń dz. 18 3677299 C 11 460 00000590000000001666391563 1/265/2010 7 kW j.w. j.w. j.w.

33 Przep.  St. Gostyń 5 St. Gostyń dz. 115 4316633 C 11 700 00000590000000001666392584 1/266/2010 7 kW j.w. j.w. j.w.

34 Przep. St. Gostyń 6 St. Gostyń dz. 170/1 62988184 C 11 4000 00000590000000001666393508 1/267/2010 11 kW j.w. j.w. j.w.

35 Przep.  St. Gostyń 7 St. Gostyń dz. 12/5 905770709 C 11 330 00000590000000001666387576 1/261/2010 7 kW j.w. j.w. j.w.

36 Przep. Cukrownicza Gostyń dz. 668/30 8459987 C 11 1600 00000590000000001666359570 1/183/2010 7 kW j.w. j.w. j.w.

37 Przep. Krajewice 1 Krajewice dz. 4/12 89129893 C 11 3200 00000590000000001666382568 1/256/2010 11 kW j.w. j.w. j.w.

38 Przep. Krajewice 2 Krajewice dz. 427 89124469 C 11 2600 00000590000000001666383589 1/257/2010 11 kW j.w. j.w. j.w.

39 Przep. Ziółkowo 3 Ziółkowo dz. 96/3 89125541 C 11 1100 00000590000000001666386555 1/260/2010 11 kW j.w. j.w. j.w.

40 Przep. Ziółkowo 4 Ziółkowo dz. 210/3 89128221 C 11 1500 00000590000000001666385543 1/259/2010 11 kW j.w. j.w. j.w.

41 Przep. Ziółkowo 5 Ziółkowo dz. 195 89128212 C 11 500 00000590000000001666384513 1/258/2010 11 kW j.w. j.w. j.w.

42 Przep. Osowo 1 Osowo dz. 9/16 92790126 C 11 2200 00000590000000001096302531 1/883/2010 14 kW j.w. j.w. j.w.

43 Przep. Osowo 2 Osowo dz. 138/2 88137891 C 11 7800 00000590000000001666395550 1/882/2010 7 kW j.w. j.w. j.w.

44 Przep. Osowo 3 Osowo dz. 42/1 11679233 C 11 1200 00000590000000001096300586 1/881/2010 7 kW j.w. j.w. j.w.

45 Przep. Stankowo 1 Stankowo dz. 303 10030276 C 11 7100 00000590000000001096795505 1/1075/2010 14 kW j.w. j.w. j.w.

46 Przep. Stankowo 2 Stankowo dz. 123 9679096 C 11 1200 00000590000000001666193576 1/1077/2010 9 kW j.w. j.w. j.w.

47 Przep. Stankowo 3 Stankowo dz. 214/2 9786334 C 11 650 00000590000000001666194597 1/1078/2010 9 kW j.w. j.w. j.w.

48 Przep. Czachorowo Czachorowo dz. 118/28 3250019333 B 11 9150 00000590000000001791884523 D/I/54/10066789/00375/0/WO5848 16 kW j.w. j.w. j.w.

49 Przep. Nad Kanią Gostyń dz. 2604/1 62392194 C 11 6000 00000590000000001805159520 D/I/54/10066789/00376/0 7 kW j.w. j.w. j.w.

50 Przep. Topolowa Gostyń dz. 387/26 8157155 C 11 1600 4 kW ENEA
Operator

ENEA SA 09.06-31.12.14r
nr  um.
KK2/DS./2014/
1

51
Suma 2 463810



2. Punkt XII ppkt. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Zawartość oferty:
a) formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SIWZ,
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SIWZ,
d) wykaz wykonanych dostaw - załącznik Nr 4 do SIWZ,
e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dla osób fizycznych) -

załącznik Nr 5 do SIWZ,
f) pozostałe wymagane dokumenty, o których mowa w SIWZ.

3. Załącznik Nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie:
„Dostawa energii elektrycznej”

Nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

Nr telefonu/faks

nr NIP

nr REGON

Oferujemy:
Dostawę energii elektrycznej
za cenę:
1. Cena netto za 1 kWh ....................... zł
2. Podatek VAT ....................... zł
3. Cena brutto za 1 kWh ....................... zł
(słownie: ............................................................................................. złotych

Oświadczam, że:
a) zapoznałem się z treścią SIWZ, a w szczególności z wymogami opisu przedmiotu

zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,
b) uzyskałem przed złożeniem oferty niezbędne informacje służące prawidłowej wycenie

przedmiotu zamówienia oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności
oraz wszelkich czynników mogących mieć wpływ na złożoną ofertę,

c) uważam się związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.



Załącznikami do oferty są:

1. ……………………………………

2. ……………………………………

3. ……………………………………

4. ……………………………………

5. ……………………………………

6. ……………………………………

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.


