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 WT.2370.7.6.2019         Częstochowa, dnia 29 marca 2019 roku 

 

 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 
 

dotyczy:  wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.7.2019, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej 

Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” 

 
Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2019 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  

i dokonania zmian w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  

nr WT.2370.7.2019, pn. „Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej  

w Częstochowie”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego 

odpowiedziami:   

Lp Treść pytania Dokonane modyfikacje 

1. Dotyczy rozdziału 7 SIWZ „Termin wykonania 
zamówienia” 
 
Sprzedaż energii elektrycznej może się rozpocząć 

po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji 

energii elektrycznej oraz pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

Biorąc pod uwagę termin składania ofert 

(02.04.2019r.) uprzejmie informujemy, że istnieje 

realne ryzyko, że sprzedaż energii eklektycznej nie 

będzie mogła się rozpocząć od 01.05.2019r. Wynika 

to z faktu, że zgłoszenie nowej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej a został zachowany termin 

wskazany w SIWZ musiałoby nastąpić do dnia 

10.04.2019r.  

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o 

modyfikację przedmiotowego zapisu na 

następujący: 

„Sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się z 

dniem 01.05.2019r. lecz nie wcześniej niż po 

zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej 

oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze 

zmiany sprzedawcy.”  

Udzielając wyjaśnień w zakresie podniesionej 

przez Wykonawcę kwestii, Zamawiająca odsyła 

do zapisów SIWZ pkt. 21 „projekt umowy”,  

§ 7 ust. 1., który szczegółowo reguluje termin 

realizacji umowy doprecyzowując datę 

rozpoczęcia jej realizacji w następujący sposób: 

„Umowa wchodzi w życie z dniem 01.05.2019 

roku, jednakże nie wcześniej niż po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy  

i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD, 

jednakże nie wcześniej niż po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy  

i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.” 

 

  

 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę 

winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako 

oferty niezgodnej z treścią SIWZ) 

  

 W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert  

nie ulega zmianie.  
KOMENDANT 

Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Częstochowie 
z. up.                              /-/ 

st.  bryg. mgr  inż. Paweł Borówka 

Zastępca Komendanta 
Otrzymują: 

- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 

- strona internetowa www.cspsp.pl;  

- a/a. 


