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Dotycry: przetarg|Inieograniczonego na dostawę węZłów cieplnych do PEC Sp' z o'o' w Swinoujściu'

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. " 9.9. w Świnoujściu w odpowiedzi na pytania

oferenta informuje, Że nie WraŻa Zgody nu ,ńiunę Zapisów wzoru umowy (zał' nr 4 do SWZ)' Ponadto

informujemy, że kwestię dotyczące szczególnych' rozwiązaniach rwiązanych z Zapobieganiem'

przeciwdziałnięm i rwaLczaniem CoVlD-ti."gut,'1. wystarczająco art' 15r ust' 11 ustawy z dnia2

*ur.u Ż0Ż0 t. (Dz'U. z20Ż0 t',poz' 1842)'

Poniżej odpowiadamy na pozostałe pytania:

1. Czry Zamavłiający wrazl zgodę na podpisanie ofeĘ. przez pełnomocnika? Pełnomocnictwo

podpisane prr", oiroby uprawnione do ręrezentacji zgodnie z KRS zostanię dołączone do oferty'

odp: Zgod nię z SWZ oferta winna zostaó podpisana .?r?", osobę lub osoby upoważnionę do

reprezęntowania Wykonawcy Zgodn ie z rep,rezentu"3ą wynitającą z właściwego rejestru' W przypadku

składania ofeĘ przez pełnomocnika oierenta, il ór"'ry musi byó załączone pełnomocnictwo

jednomacznie wskazują"! nu up.u*ni.niu oo zło.żenia ofeĘ, podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentacji. Pełnońocnictwo'winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez

Wykonawcę za zgodnośó z oryginałe^ prr", osobę(-yj upoważnioną(-e) do reprezentowania

Wykonawcy (tzn. zgodtie z formą reprezóntacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym

dokumencie własci*fim ;ń Ł.''y o.guni"u.y.1n"j wykonu*cy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie

za zgodnośc , orygiiałem treści peń,no.niótnuu przez samego pełnomocnika umocowanego tymŻe

pełnomocnictwem.

2. Czryw przypadku przesłania ofeĘ w formie elektroniczn ej naleĄją zahasłowaó' a hasło przesłaó w

osobnej wiadomości? jeśli tak, proponuj..y_pr".runiec'ie ięrminu ótwarcia ofęrt na 12:30, aby hasło

moŻnauyło pr".riuJ po i..'ini. skłudunia ófęrt, a przed terminem ich otwarcia'

odp: Zamaw iającynie przesuwa terminu otwarcia ofęń oraz nie wymaga zahasowania oferty składanej

elektronicznie. w przvpadku nałożenia hasła na ofertę, hasło to winno byó przesłane ZamavłiĄącemu w

czasie pomiędzy składaniem a otwarciem ofeń'
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