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Odpowiedzi na pytania 

 

Uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego na: dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu oraz  Oddziału Terenowego 

WORD Toruń w Grudziądzu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do 

dnia 21 stycznia 2014 roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:  

 

1. Prosimy o usunięcie punktu VI, 2, 4 SIWZ, ponieważ stoi on w sprzeczności  

z innymi zapisami SIWZ oraz Istotnych postanowień umowy, które dopuszczają 

zmianę ceny jednostkowej energii w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT lub podatku akcyzowego. 

Odp.: Zamawiający usunął zapis ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4: 

„Cena za realizację przedmiotu zamówienia nie będzie podlegała waloryzacji zatem musi być 

tak skalkulowana z uwzględnieniem między innymi możliwości zmiany podatku VAT aby 

wartość i cena były stałe do końca trwania umowy.”     

 

2. Z uwagi na fakt, iż rozpoczęcie sprzedaży od dnia 01.02.2014 roku nie jest 

możliwe, prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia na 01.03.2014 – 

28.02.2017.  

Odp.: Zamawiający dopuści możliwość realizacji zamówienia od dnia 01.03.2014 r. na 

okres 36 miesięcy. 

 

3. W istotnych postanowieniach umowy w §7 ust. 1 prosimy o dodanie zdania: 

„rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnym przeprowadzeniu 

procedury zmiany sprzedawcy.”  



 

WORD Toruń 
87-100 Toruń 
ul. Polna 109/111 
 

tel.  (056) 653 82 82 
fax. (056) 653 82 83 

OT Grudziądz 
86-300 Grudziądz 
ul Waryńskiego 4 
 

 tel. (056) 646 11 97 
tel. (056) 646 18 21 

 

 2

Odp.: Zamawiający dodał zapis do umowy w §7 ust. 1: 

„Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnym przeprowadzeniu 

procedury zmiany sprzedawcy.” (Nowy wzór umowy – Załącznik nr 3)  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z nadesłanymi pytaniami 

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 

Obecny termin składania ofert upływa w dniu: 

27stycznia 2014 roku o godzinie l2:00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 

27stycznia 2014 roku o godzinie l2:10 

 

 

 

 

 

 


