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1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 

przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej ( koszty zakupu 

certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii 

elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie 

właściwych przepisów. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokość wynagrodzenia w przypadku gdy jest to wynikiem 

zmiany obowiązujących przepisów prawa. 

2.       Dotyczy załącznika nr 10 do SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie wyłącznie 

jednej dostawy energii elektrycznej? 

Zmawiający wyraża zgodę na wykazanie mniej niż 3 dostaw, przy spełnieniu wymogu łącznego 

wolumenu nie mniejszego niż 1.600 MWh. 

3.       Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość złożenia oferty w wersji elektronicznej – oferta 

podpisana kwalifikowanym podpisem, na adres e-mail. 

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w wersji elektronicznej – oferta podpisana 

kwalifikowanym podpisem, na adres e-mail. W związku z czym zmianie ulega SIWZ. w następujący 

sposób: 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

13. Zamawiający dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego. 

W przypadku wyboru pisemnej formy: Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2188, z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej: Zamawiający prześle ofertę w 

zaszyfrowanym hasłem pliku na adres marta.chudzik@geotermia.com.pl w terminie nie 

późniejszym niż termin składania oferty  t.j. do dnia 04-06-2021 r. do godz. 09:00. Hasło do 

zaszyfrowanego pliku zostanie przesłane na adres marta.chudzik@geotermia.com.pl przez 

Wykonawcę tuż po terminie składania ofert. Wykonawca zobowiązuje się w mailu w którym 

przesłał ofertę, wskazać numer telefonu pod którym możliwe będzie uzyskanie hasła w razie 

nie przesłania go przez Wykonawcę w terminie. 

mailto:marta.chudzik@geotermia.com.pl
mailto:marta.chudzik@geotermia.com.pl

