
WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dot.: przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Grupy 

Zakupowej Gminy Grójec w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2019r., znak: 

OR.271.2.2017.SJB 

 

Zamawiający, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela wyjaśnień na pytania 

Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Pytanie 1:  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na 

wskazany adres e-mail? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.  

 

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: 

Zamawiający informuje, że w § 6 ust. 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do 

SIWZ, przewidział, że faktury będą obejmować wynagrodzenie za rzeczywiście pobraną 

energię w danym okresie rozliczeniowym, ustaloną na podstawie wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego lub danych pomiarowo - rozliczeniowych, udostępnianych 

Wykonawcy przez OSD. Ponadto w § 6 ust. 8 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 

do SIWZ, Zamawiający przyjął, że Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu 

rozliczeniowego stosowanego przez OSD fakturę rozliczeniową, jednak nie później niż w 

terminie 14 dni roboczych od daty przekazania danych przez OSD, z terminem płatności 

określonym na 30 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu. Zamawiający nie 

zmienia powyższych postanowień i nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur 

szacunkowych. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w przypadku 

wprowadzenia przez Ustawodawcę zmian ogólnie obowiązujących 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: 

Zamawiający wskazuje, że w § 10 ust. 1 pkt 4 projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do 

SIWZ, została przewidziana możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty w przypadku zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących. 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej netto w przypadku zmiany 

stawki podatku akcyzowego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że w ust. 9 Części XV SIWZ poinformował, że cena jednostkowa 

netto będzie podlegała zmianie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii 

elektrycznej podatkiem akcyzowym. Ponadto w § 5 ust. 2 projektu umowy, stanowiącego 

załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający przewidział, że ceny jednostkowe netto, zaoferowane 

przez Wykonawcę w formularzu cenowym, będą podlegały zmianie w przypadku ustawowej 

zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

 

Pytanie 6: 

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: 

Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy dla wszystkich punktów poboru energii 

elektrycznej jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego na terenie Gminy Grójec, którym jest PGE Dystrybucja S.A. oddział 

Skarżysko-Kamienna.  

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający udostępnił wszystkie załączniki? Brakuje Opisu PPE należących do 

Gminy Grójec? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający omyłkowo nie zamieścił na stronie internetowej Arkusza nr 1 Szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1, dotyczącego Gminy Grójec. 

Zamawiający  zamieszcza na swojej stronie internetowej Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ - Arkusz nr 1. 

 

  



Pytanie 8: 

Prosimy o ujednolicenie prognozowanego wolumenu energii elektrycznej, ponieważ 

w SIWZ i zał. Nr 1 do SIWZ są rozbieżne dane. 

 

Odpowiedź: 

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 roku do 

31.12.2019 roku wynosi 6 099 725 kWh. Suma wolumenów określonych w zamieszczonych 

na stronie internetowej Arkuszach nr 1 i 2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ stanowi szacunkowe zapotrzebowanie energii 

elektrycznej i jest zbieżna z wolumenem określonym w Części III ust. 3 SIWZ. 

 

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ - Arkusz nr 1  

 

 


