
 

 

Nr sprawy NZ4-241A-4/2019      Lublin dnia 23.01.2019 r 
 
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych i pomocniczych niezbędnych do utrzymania w pełnej 
sprawności urządzeń elektrycznych oraz do wykonania zadań wynikających z planów IR 2019 r.  
z podziałem na 2 zadania, w tym: Zadanie Nr 1 – Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych; Zadanie Nr 2 – Dostawa 
materiałów pomocniczych. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie odrębnie rozpatrywane. 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie  
o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 
Wykonawcom przez LPEC S.A. 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu: 21.01.2019 r. na stronie internetowej: www.lpec.pl, zakładka/Przetargi → 
Przetargi/ pod nr sprawy: NZ4-241A-4/2019.  

 

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z UDZIELONĄ ODPOWIEDZIĄ ORAZ ZMIANA 

FORMULARZA OFERTOWEGO 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. jako Zamawiający informuje, że w dniu 
22.01.2019 r. (L.dz. 373/19) wpłynęło zapytanie z dn. 22.01.2019 r. dotyczące ww. postępowania. 

W związku z powyższym treść wniesionego zapytania podaje się do publicznej wiadomości oraz 
udziela się następującej odpowiedzi w tej sprawie: 
Pytanie Nr 1 (L.dz. 373/19) 

Dzień dobry,  

W pozycjach 11,12,42 występuje asortyment z odwrotnym obciążeniem. Proszę o dopisanie w formularzu 

ofertowym pod cenami dla zadania 1A: w tym: w odniesieniu do części zamówienia, która prowadzi do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tj. poz. 11, 12, 42) zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług (odwrotne obciążenie VAT) wynosi: 

wartość netto: ................................................... złotych 
(słownie:.................................................................................................. zł) A w formularzu cenowym dla tych 
pozycji w kolumnie podatek VAT „OO”. 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopisanie do Formularza 
ofertowego zapisów, cyt.: Wybór naszej oferty dla Zadania Nr 1 (tj. poz. 11, 12, 42) (prowadzi)* / (nie 
prowadzi)* do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług; 

*niepotrzebne skreślić 

Uwaga:  

- w przypadku gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - jeżeli nie dotyczy – przekreślić.  

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z Częścią IX ust. 10 SWZ (Nr sprawy: NZ4-241A-
4/2019) – dokonuje zmiany treści Formularza ofertowego Załącznika Nr 2 do SWZ. Zmiany zaznaczono 
kolorem niebieskim.  
 
Treść udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany są wiążące i stanowią 
integralną część SWZ, znak sprawy: NZ4-241A-4/2019. Należy je uwzględnić przygotowując ofertę. 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 

Załączniki: 
Formularz ofertowy – ZMIANA. 
 
Otrzymują: 
1 x strona internetowa www.lpec.pl  
1 x NZ4 a/a. 
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