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ODPOWTEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Komplelłsowa

dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedń energii elektrycznej i świadczenie usfug

dystrybucji do obiektów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w latach 2020-202l." §r ref.:

DA.ER.232.65.2019).

Zamawiający, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, dziaŁaląc na podstawie art. 38

ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia}})  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2078 r.

poz. 1986, z poźn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców, jakie wpĘnęły do

przedmiotowego postępowania:

Zaovtanie nr 1:

Wykonawca pyta o możliwość zawarcia umowy sprzedaży na wzorcu Wykonawcy, uwzględniającym
lstotne Postanowienia Umowy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iz istnieje mozliwość zawarcia umowy sprzedaży na wzorcu Wykonawcy,
uwzględniającym Istotne Postanowienia Umowy Zamauriającego, po jego wcześniejszej akceptacji
ptzez Zamawiającego.

Zaovtanie nr 2:_
Wykonawca prosi o potwierdzenie o tym, czy Zamawiający jest bądź nie jest płatnikiem akcyzy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest płatnikiem akcyzy.

Zaovtanie nr 3:_
Wykonawca prosi o podanie terminu wypowiedzenia aktualnej umowy ze Sprzedawcą, Wykonawca

zwraca uwagę na przypadki gdy umowy terminowe posiadają okres wypowiedzenia.

Odpowiedź:

Aktualna umowa ze Sprzedawcą została zawaTla na czas okreśiony do dnia 3I.12.2019 r,

Przedmiotowe postępowanie przetargowe pn.: ,,Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usfug dystrybucji do obiektów

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w latach 2020-202I" obejmuje okres realizacji: od

01.01.2020 r. do 31.12.2027 r. Zamawiający nie planuje wlpowiedzenia aktualnej umowy ze



Sprzedawcą. Natomiast w związku uphlwem czasu, na jaki została zawarta aktualna umowa (do

dnia 3I.72.2019 r.) Zamawiający poszukuje Wykonawcy kompleksowe;' dostawy energii

elektrycznej od dnia 01.01.2020 r. celem zapewnienia ciągłości dostawy.

Zapytanie nr 4:

Wykonawca o załączniki w formie edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawialący udostępni zńącznikiw formie edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego.

Zaovtanie nr 5:_
Wykonawca prosi o podanie ścieżki dostępu do Działu ll S|WZ i Działu lll S|WZ lub umieszczenie w

załącznikach jeże l i Za mawiający to przeoczył,

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia (Dział Ii SIWZ) oraz Istotne postanowienia umowy (Dział III SIV/Z).

}ednocześnie Zamawiająry informuje, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami termin

składania ofert nie ulega zmianie.

z up. lł
PrórcLtol tl.

dr,4nn

§Aiiai,Z]I],.l,].l:
REFERENT ADMii,t, i$l1_1.'_]',,,, i' jY

/-1 a7Y!(
mgr inż, Emilia Rudzieniec

KANcLERz


