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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie art.4 pkt 8 ustawy prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) - postępowanie, którego wartość 
szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro na „Dostawę energii 
elektrycznej w okresie od 01.05.2015r. do 31.12.2015r.” 
 
W związku z zadanymi pytaniami  dotyczącymi prowadzonego postępowania, zamawiający wyjaśnia: 
 
Pytanie 1.  
Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjna? 
 
Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjne zawarcie umów 
 
Pytanie 2. 
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty  (NIP, REGON, KRS) do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy? 
 
Ad.2. Zamawiający przekaże wykonawcy dokumenty rejestrowe zamawiającego oraz płatników i 
odbiorców objętych postępowaniem, dane tabelaryczne punktów poboru w wersji edytowalnej wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Ogłoszenia. 
 
Pytanie 3. 
Czy Zamawiający w przypadku, gdy dane zawarte w załączniku nr 1 okażą się niewystarczające 
lub błędne, przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy? 
 
Ad.3 Jeżeli wykonawca poinformuje, że przekazane dokumenty lub dane są niewystarczające (lub 
błędne) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, zamawiający uzupełni je bez zbędnej 
zwłoki. 
 
Pytanie 4. 
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa 
dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w 
przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwi ć dalsze czynności 
związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czym prosimy o przekazanie 
informacji  o sposobie i formie dysponowania obiektami. 
 
Ad. 4 Zamawiający (płatnicy) jest uprawniony do dysponowania obiektami. Zamawiający posiada 
również status odbiorcy energii elektrycznej, co wprost upoważnia go do wyboru dostawcy energii 
elektrycznej (ustawa Prawo energetyczne). 
 
Pytanie 5. 
W § 12 ust.3 wymagają Państwo, aby należności wynikające z faktur VAT  były płatne „w 
terminie 21 dni od daty jej otrzymania”. Informujem y, iż powyższy zapis będzie oznaczał 
konieczność wysyłania faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego 
ustalenia terminu płatności i określenia, czy zasadnym jest naliczenie odsetek za jego 
niedotrzymanie. To z kolei negatywnie wpłynie na kalkulacj ę cenową oferty. W związku z 



powyższym proponujemy zmianę powyższego zapisu na sformułowanie: „ Należności 
wynikaj ące z faktur VAT są płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia tych faktur.” 
 
Ad. 5 Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian w zakresie terminu płatności faktur. 
 
Pytanie 6. 
Prosimy o wykreślenie § 12 ust. 8 pkt. 3- Zamawiający ma obowiązek terminowej zapłaty 
należności. Złożenie reklamacji związanej z niezgodnymi stawkami na fakturze nie wpływa na 
termin zapłaty. Po rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu faktury 
koryguj ące.  
 
Ad. 6 Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian w §12 ust 8 umowy 
 
Pytanie 7. 
 § 18 ust. 4 – wnioskujemy o wykreślenie tego postanowienia, wystawienie faktury uzależnione 
jest od danych o zużyciu otrzymanych od OSD.  
 
Ad. 7 Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian w §18 umowy.  
Dodatkowo podkreślamy, że kara zostanie naliczona wyłącznie w przypadku nieterminowego 
wystawienia faktury pomimo otrzymania danych od OSD, przy czym opóźnienie liczone jest od daty 
otrzymania odczytów od OSD. 
 
 
Pytanie 8. 
§ 18 ust. 6- wnioskujemy o wykreślenie tego postanowienia, kary za zwarte w tym miejscu 
nieprawidłowości są już przewidziane. W związku z czym mogłoby dojść do podwójnego karania 
Wykonawcy. 
 
Ad. 8 Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian w §18 umowy ust.6, w którym jest mowa o 
odszkodowaniu. 
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