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 Warszawa, dnia 12.06.2018 r. 
Pełnomocnik Zamawiającego  
New Power Sp. z o.o. 
ul. Chełmżyńska 180a 
04-464 Warszawa 
Reprezentujący  
Gminę Pleśna 
Pleśna 240 
33-171 Pleśna 
 

ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA WYKONAWCY 
 
W odpowiedzi na zapytanie oferenta dotyczące SIWZ, które wpłynęło w dniu 07.06.2018 r.  
Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Pleśna w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r. poz. 1579) wyjaśnia, iż: 
 
 
Pytanie 1 
Wnosimy o zmianę zapisu w Dziale nr VII, pkt. 5 lit. b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 
najmniej dwóch klientów, na rzecz których wykonywana była kompleksowa dostawa gazu ziemnego 
wysokometanowego typu E o wielkości co najmniej 10 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (np. 
zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Zaproponowana przez Państwa ilość dostaw w skali roku - 24 GWh dla każdego z dwóch dostawców  
diametralnie zmniejsza konkurencyjność ograniczając możliwość startowania w postępowaniu do 
zaledwie kilku podmiotów. 
W porównywalnym postępowaniu dla MPGK w Krośnie Sp. z o. o. dla Cz. II (37GWh) Zamawiający  
warunkach jakie trzeba spełnić w postępowaniu w wykazie dostaw wyznaczył ilość 10 GWh.   
 
Odpowiedź 1 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SIWZ w 
Dziale nr VII, pkt. 5 lit. b). 
Zmiana zapisu spowoduje zmiany w SIWZ. 
 
Sprostowanie do Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ po zmianie Ogłoszenia zostaną opublikowane 
na stornie Zamawiającego. 
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