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Sygnatura: ZP-026/2017       Toruń, dnia 06.06.2017 r. 

 

 

 

Wykonawcy 

 

 

WYJAŚNIENIE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

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

 

 

 Uprzejmie informuję, że w dniu 01.06.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania  

Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu: 

 

(…) zwraca się z prośbą o: 

1. Zmianę zapisów §2 ust. 1 pkt 6 projektu umowy, tj. zmianę godzin przyjmowania zgłoszeń 

i reklamacji Zamawiającego na przedział czasowy 8.00 – 16.00. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany godzin przyjmowania zgłoszeń i reklamacji na 

następujące: 8:00 – 15:30. 

2. Usunięcie §4 ust. 8 projektu umowy, ponieważ dane takie nie są udostępniane przez wszystkich 

Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (dalej: OSD). 

Odpowiedź: 

W związku z coroczną zmianą dostawcy energii elektrycznej Zamawiający musi mieć 

możliwość zweryfikowania zużycia dostarczonej energii elektrycznej na podstawie 

odczytów stanów liczników, co najmniej według stanu początkowego, na dzień 1 stycznia 

2018 roku i stanu końcowego, na dzień 31 grudnia 2018 roku. Zamawiający nie wyraża 

zgody na propozycję wykonawcy.  

3. Usunięcie §4 ust. 11 i 12 projektu umowy, ponieważ brak jest podstaw do nie naliczania 

Zamawiającemu odsetek od nieterminowej wpłaty w przypadku złożenia bezzasadnej reklamacji lub 
w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi podstaw do obaw wykonawcy o bezzasadną reklamację. Jeżeli 

wykazane zużycie energii elektrycznej na fakturze sprzedażowej nie będzie tożsame 

z wykazanym zużyciem energii elektrycznej na rozliczeniu faktury za usługę dystrybucji 

za ten sam okres rozliczeniowy oraz w przypadku zastosowania na fakturze sprzedażowej 

ceny niezgodnej z zapisami umowy, wynik reklamacji będzie oczywisty. Zamawiający nie 

wyraża zgody na propozycję wykonawcy.  

4. Zmianę zapisów §6 ust. 1 projektu umowy – brak jest podstaw do zmiany zasady wstrzymania 

sprzedaży energii elektrycznej dla szpitali.  Wnosimy o dostosowanie zapisu do §6 ust. 2. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy.  
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5. Doprecyzowanie, czy jest obowiązek posiadania eBOK przez wykonawcę? (§ 11 projektu umowy). 

 

Odpowiedź: 

§11 wzoru umowy stanowi: 

„Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do elektronicznego Biuro Obsługi Klienta 

(dalej „eBOK”), jeśli Wykonawca prowadzi eBOK lub go uruchomi w okresie 

obowiązywania umowy.”  

Jest to zdanie warunkowe, składające się z dwóch zdań, z których jedno oznacza 

warunek, a drugie to, co ma się stać, gdy warunek zaistnieje (tu w odwrotnej kolejności). 

Inaczej: jeżeli wykonawca prowadzi eBOK lub uruchomi eBOK w okresie obowiązywania 

umowy, to umożliwi Zamawiającemu dostęp do niego. Jeżeli nie prowadzi, to nie 

udostępni. 

6. Udostępnienie formularza ofertowego w wersji edytowalnej, umożliwi to wykonawcy sporządzenie 

bardziej czytelnej i estetycznej oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej wzór formularza ofertowego 

w wersji edytowalnej. 

 

 

(-) mgr Jarosław Lisewski 
              Kierownik Działu Zamówień 
          Publicznych 

 


