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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: 

 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany 

adres e-mail? 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 1. 

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

 

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

 

Odpowiedź na Pytanie nr 2. 

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

 

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 nr 3. 

Zamawiający nie dopuszcza do wystawiania faktur szacunkowych. 

 

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? 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 4. 

Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ceny jednostkowej w przypadku niezależnych od Wykonawcy 

zmian przepisów prawa. 
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5. Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym? 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 5. 

Okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym. 

 

6. Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem 

przetargowym? 

7. Czy obecnie obowiązująca umowa z obecnym sprzedawca jest umową terminową?  Jaki jest okres jej 

obowiązywania? 

Odpowiedź na Pytania nr 6 i 7. 

W związku ze utratą możliwości działalności na Rynku Bilansującym GOEE Energia Sp. z o.o. 

dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej, dla nieruchomości Zamawiającego zostały zawarte 

umowy rezerwowe sprzedaży energii elektrycznej. Umowy sprzedaży rezerwowej będą obowiązywały 

do czasu wejścia w życie kolejnej umowy sprzedaży odpowiednio zgłoszonej do operatora przez 

nowego sprzedawcę. 
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