
KKRRAAJJOOWWEE  CCEENNTTRRUUMM  HHOODDOOWWLLII  ZZWWIIEERRZZĄĄTT  

WW  WWAARRSSZZAAWWIIEE  
0011--114422  WWAARRSSZZAAWWAA,,  uull..  SSookkoołłoowwsskkaa  33  **  TTeell::  ++  4488  ((00--2222))  663322--0011--4422;;  663322--0011--5599**FFaaxx  ++  4488  ((00--2222))  663322--0011--1155;;  ee--mmaaiill::  kkcchhzz@@kkcchhzz..aaggrroo..ppll  

NNIIPP  552277--2255--2299--223377  RREEGGOONN  001177118844992233  

  

 

Warszawa, 18.12.2017 r. 
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dot. zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 

ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 

przedstawiamy złożone pytania i udzielamy odpowiedzi: 

 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-

mail? 

 

Odpowiedź na Pytanie 1. 

Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail. 

 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

 

Odpowiedź na Pytanie 2. 

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 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 na Pytanie 3. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur szacunkowych. 

 

Pytanie 4. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy zmian 

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 na Pytanie 4. 

Zamawiający, dopuszcza w trakcie trwania umowy możliwość waloryzacji ceny energii w następujących 

przypadkach: 

- przy wzroście lub obniżce podatku akcyzowego, 

- przy zmianie podatków pośrednich, 

- przy zmianie cen producenta lub hurtownika, 

- przy zmianie cen urzędowych, 

- przy zmianie kursów walut, w których Wykonawca rozlicza się z producentem, 

- przy zmianie średniookresowego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłoszonego przez Prezesa GUS. 

Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy nastąpi 

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na 

realizację przedmiotu umowy. 

 

Pytanie 5. 

Czy dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy? 

 

Odpowiedź na Pytanie 5. 

Dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy. 

 

Pytanie 6. 

Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym? 

 

Odpowiedź na Pytanie 6. 

Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest: 

 

ENERGA OBRÓT S.A. 

Aleja Grunwaldzka 472 

80-309 Gdańsk 

 

Pytanie 7. 

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych 

przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje 

długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu 

rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 

miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy? 

 

Odpowiedź na Pytanie 7. 

Okres rozliczeniowy dla PPE w Wisełce, Poznaniu oraz Rzeszowie wynosi 2 miesiące dla pozostałych PPE 

występujących w postępowaniu 1 miesiąc. 

 

Pytanie 8. 

Czy zamawiający ma świadomość, że ze względu na procedury obowiązujące sprzedawców energii 

elektrycznej nie ma możliwości rozpoczęcia dostaw energii od 01.01.2018r. Zgodnie z Instrukcją Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Sprzedawca na 21 dni przed zmianą sprzedawcy musi zgłosić zmianę na 

platformie wymiany informacji. W związku z tym, ze względu na procedury przetargowe, żaden 

Sprzedawca nie ma możliwości rozpoczęcia świadczenia usługi od 01.01.2018 r. 

 

Odpowiedź na Pytanie 8. 

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Istotnych postanowieniach umowy 

zaznaczył, że rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym 

procesie zmiany sprzedawcy. 

 
 

 

 

 

Sekretarz 

Komisji Zamówień Publicznych KCHZ 

 

Marcin Czajka 


