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DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

dotyczy: przetargu nieograniczonego „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ”

W związku z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38, 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) 
udziela odpowiedź na pytanie skierowane przez jednego z Wykonawców do w/w postępowania 
przetargowego.

Pytanie 1:

 Załącznik nr 5 wzór umowy, §5 ust 1

Opłata handlowa naliczana jest w systemie bilingowym w wysokości netto. 

Proponujemy wprowadzenie zmiany:

„Strony  ustalają  cenę  za  energię  elektryczną  w  …  zł/1  kWh  netto  dla  obiektów  

Zamawiającego,  zasilanych z  sieci  Nn, wymienionych w załączniku nr  1 oraz opłatę  handlową  

w wysokości netto … zł/miesiąc plus podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 2:

Załącznik nr 5 wzór umowy, §6 ust 1

Faktury  rozliczeniowe  wystawiane  są  na  podstawie  danych  udostępnianych  przez  OSD. 
Mogą to być zarówno wskazania układów pomiarowych, jak i informacje o ilości pobranej energii 
elektrycznej. 

Proponujemy zmianę definicji na:
„Strony  ustalają,  że  rozliczenia  za  pobraną  energię  elektryczną  odbywać  się  będą  w  1  

miesięcznych okresach rozliczeniowych lub zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez  
OSD  działającym  na  danym  terenie.  Wykonawca  otrzymywać  będzie  wynagrodzenie  z  tytułu  
realizacji niniejszej umowy w wysokości określonej w § 5 pkt. 1 netto za 1 kWh zużytej energii  
elektrycznej na podstawie danych pomiarowo - rozliczeniowych  udostępnionych  przez OSD w  
danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej  
umowy, powiększone o podatek VAT.”

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający oczekuje jednoznacznie określonego źródła danych do 
rozliczenia energii



Pytanie 3: 

Załącznik nr 5 wzór umowy, §6 ust 5

Faktury wystawiane są w zestawach i mogą mieć różne daty końca okresu rozliczeniowego. 

Proponujemy zmianę zapisu na: 

„Strony  ustalają  następujący  sposób  rozliczeń,  w  którym  Wykonawca  wystawia 

Zamawiającemu  na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową,  z  terminem płatności  

określonym na fakturze, ale nie wcześniej niż na 20 dzień od daty wystawienia faktury.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 4:
 
Załącznik nr 5 wzór umowy, §6 ust 5

Proponujemy  dodanie  zapisu,  iż  fakt  udokumentowania  doręczenia  faktur  w  terminie  
uniemożliwiającym spełnienie świadczenia ciąży na Zamawiającym.

  Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
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