
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu 

Wodzisławskiego” 

 

Numer postępowania: EO/EE/005/2017 

___________________________________________________________________________________________ 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 

r., poz. 2164 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:  

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 
 

Wyjaśnienie:  Tak, zgodnie z §28 ust 2 SIWZ na wniosek Wykonawcy umowa może zostać zawarta drogą 

korespondencyjną. 
 

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany 

adres e-mail? 

Wyjaśnienie:  Nie, Zamawiający wymaga wystawiania i przesyłania faktur drogą tradycyjną (w wersji 

papierowej). 

Pytanie 3: Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej? 

Wyjaśnienie:  Zamawiający uznaje, że informacja taka nie jest niezbędna do prawidłowego przygotowania 

oferty. Aktualnie Zamawiający posiada rozdzielone umowy i kupuje energię elektryczną na 

podstawie umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. 

Pytanie 4: Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych 

(korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości 

przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii 

elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz 

Sprzedawcy? 

Wyjaśnienie:  Powyższa sytuacja uregulowania jest w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) w par. 9 

ust. 6. 

Pytanie 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w przypadku wprowadzenia przez 

Ustawodawcę zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 

ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających 

dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących 

efektywności energetycznej? 

Wyjaśnienie:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Wykonawca powinien przy kalkulacji 

oferty wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zmianami prawnymi, które mogą skutkować 

zmianą kosztów dla Wykonawcy. 

Pytanie 6: Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE (dekadowy, jednomiesięczny, 

dwumiesięczny)? 



Wyjaśnienie:  Dla PPE z grup taryfowych B i C2x – jednomiesięczny okres rozliczeniowy, dla pozostałych PPE 

dwumiesięczny. 

 

Za Energia Optimum Sp. z o. o. 

 

 

 

 

 


