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Sygnatura: ZP-026/2017       Toruń, dnia 30.05.2016 r. 

 

 
 

Wykonawcy 
 

 

WYJAŚNIENIE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej” 

 
 
 Uprzejmie informuję, że w dniu 24.05.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania  

Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu: 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?  

Odpowiedź: 

Tak, podpisanie umowy z każdym zamawiającym odbędzie się drogą korespondencyjną. 

2. Czy po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże po 3 ostatnie faktury  dla każdego PPE celem 

weryfikacji  szacowanego rocznego zużycia? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie przekaże faktur z uwagi na dużą skalę i pracochłonność tej czynności. Ponadto 

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia dla tej prośby.  

3. 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? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyrażą zgody na wystawianie faktur szacunkowych. 

4. Czy dla obiektów objętych postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej 

przeprowadzona będzie po raz kolejny?   

Odpowiedź: 
Tak. 

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? 
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Odpowiedź: 

Zmiana umowy w zakresie dotyczącym cen jednostkowych energii elektrycznej została określona w 
§4 ust. 3 oraz w § 9 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

6. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? 

 
Odpowiedź: 

Okresy rozliczeniowe są różne, w większości jednomiesięczne.  
Okresy rozliczeniowe określa Taryfa OSD. 

 

 

(-) mgr Jarosław Lisewski 
              Kierownik Biura Zamówień 
          Publicznych 

 

 


