
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprm,vy SZ,p
do budynkfw Samodzielnego publicznego psychiah-t,
Stanislqwa Deresza w Choroszc4t, ogtoirorr[o , Ai
zam6wieniunr 777509-N-2020 z dnia 3i.12.2020 r.

Zanawiaj4cy Samodzielny publiczry psychiahyczry
Deresza w Chorcszczy, dzialaj1cna podstawie art. 3g ust. 2
Zam6vnefi Publicznych (tekst jednolity: Dz. u. z 201
nastgpuj 4cych wyj aSnieri :

l. C4r Zamawiaj1cy Wraha zgodg na zawarcie u
OdpowiedZ: Zamawial4cv dopuszcza taka mozli2. Wykonawca wnosi o udostgpni enie zal4cznika nr 2
OdpowiedZ: Zamawiaj 4cy zamieszcza brakuj 4cy

+.

3.

Czy Zamawiajqcy posiada aktualnie umowv

Wykonawca wnosi o wskazanie konkretnego tenn
punkt6w poboru energii elektrycznej (Supa
OdpowiedZ: Powyzsze dane znajduj4 sig w zal4czni

energii elektrycznej i umowg na $wiadczenie uslug
OdpowiedZ: Zamawia posiada dwa punkty poboru e
czas nieokre6lony:

zQz
ST. DERESZA

HOROSZCZY

ceny energii elehrycznej ulegnie zmianie od dnia

elektrycznej.

a) punkt poboru energii- tnyfaCl l umowy
b) punkt poboru energii- taryfaC2l umowy

Czy Zamawiaj4cy wyrcin zgodg na zmiang wyr
przepis6w prawa nakladaj4cych dodatkowe obowi
lub certyfikatami dotycz4cymi efektywno$ci e
innych oplat o charakterze publicznoprawnym a (

5.

OdpowiedZ: Zamawiaj1cy nie wyraLa zgody na zm
zmiany przepis6w prawa nakladaj1cych dodatko
maj4tkowych lub certyfikatami d,otyczqcymi e
certyfikat6w) lub innych oplat o charakterze nubli

6. Wykonawca zwracauwagg na brak treSci w zal4cznik
OdpowiedZ: Zamawiaj 4cy zamieszcza wlakciwy zalqr

F /-\C\-c\_

ik nr 6 do SIW2I.

S amo dzielny p ub liczny psy chiatry czny

Zaklad Opieki Zdrowotnej
im dn Stanislawa Deresza w Choroszczy

I6 - 070 choroszcz tel. +4g g5 71g 10 91

Z. Brodowicza I 1;nc. +4g gS 7Ig 2g 00

Choroszcz, dn. 0g.01.2021 r.

l4rs zy s cy Za int ere s ow on i llJt kon a,u cy

ie Zqm6wieri Publicznych; ogloszenie o

Z*lad Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanislawa
z dnia29 stycmia2004 r. ustawy prawo

poz. 1843) publikuje tre16 zapytaft i udziela

w formie korespondencyjnej ?

lknr2 do SIWZ.
u okresu dostaw jak r6wnie2 danych dot.
nr PPG, zapotrzebowanie ee)
nr2 do SIWZ.

ve czy tozdzieTone na umowg sprzedafi
bucji?
ii - taryfa 823 umowy kompleksowe na

lone na czas nieokreSlonv
na czas nieokre$lony

20 - 45/20 na dostawg energii elehrycznej
rcgo Zakladu Opieki Zdrowotnej im. dr.

)scr wynagrodzenia w przypadku zmiany
i zvvi4zane z zakupem praw maj4tko*y.il

j (koszty zakupu certyfikat6w) lub
trcych zakupu energii elektrycznej . Zmiana
iaw ?ycie wlaSciwych przepis6w.
g wysokodci wynagrodzenia w przypadku
obowi4zki zv,,i1zane z zakupem praw

o6ci energetycznej (koszfy zakupu
rawnym, a dotycz4cych zakupu energii



7. Czy Zamawiaj4cy bgdzie sam kontrolowal warto$6 umowy? Crry * przypadku przekroczenia
ZamawiajqcyzaplacizarzeczywistezuZycieenergiielektrycznej?
odpowiedZ: Tak,zamawiai4cy bgdzie sam kontrolowal wartos6 umowy

8. C4' obecne umowy naleLry wypowiedzie6?
OdpowiedZ: Tak, warunkiem rozpoezEcia dostaw energii elektrycznej jest pozytywne
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

9. Wykonawca prosi o udzielenie informacji jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie
obowi4zuj4cych um6w?

Odpowied2: Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesi4ce.

Pozostale zapisy SIWZ pozostaj4 bez zmian.

Dyrektor Zakladu

sychiatrycznego

mgr Ewa Zgiet


