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       Uczestnicy postepowania  

o zamówienie publiczne 

wszyscy 

 

Dotyczy: postępowania  o zamówienie publiczne Nr RG.271.3.2017 na „Zakup energii 

elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2018”. 

 

  W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym postepowania Nr RG.271.3.2017 

na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2018 Gmina Roźwienica 

wyjaśnia: 

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na podpisanie  umowy droga korespondencyjną? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na korespondencyjne podpisanie Umowy. Procedura 

polegać będzie na tym, iż w pierwszej kolejności umowę podpisze sprzedawca 

energii i tak podpisane formularze umowy wraz z załącznikami dostarczy 

zamawiającemu, który po podpisaniu ze swojej strony odeśle je sprzedawcy.  

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na 

wskazany adres e-mail? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. 

Wymagana jest forma papierowa. 

3. Czy Zamawiający dopuszcza aby dla poszczególnych PPE były prowadzone rozliczenia 

grupy taryfowej, której strefy czasowe są zbieżne z dotychczasowymi, a różnica polega na 

nazewnictwie grupy taryfowej? 

Odp. Tak.  Zamawiający dopuszcza takie rozliczanie poszczególnych grup taryfowych. 

4. 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 energie 

elektryczną na rzecz Sprzedawcy? 

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur szacunkowych. 



5. Kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej? 

Odp. Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest Polski Prąd Spółka Akcyjna z 

siedzibą w 02- 867 Warszawa ul.  Baletowa 16 

6. Czy dla PPE  objętych  postepowaniem  będzie to kolejna zmiana sprzedawcy  energii 

elektrycznej? 

Odp.  Dla PPE objętych postepowaniem będzie to kolejna zmiana sprzedawcy. 

7. Dotyczy Zał. Nr 6.-Istotne postanowienia umowy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności 

pomiędzy zapisem w §,1 tj. ,,Przedmiotem umowy jest sprzedaż energii elektrycznej…”, a 

zapisem w §.6.p.2 ,, Ceny jednostkowe określone dla kompleksowej dostawy energii 

elektrycznej…’ 

 

Odp. W  § 6 pkt.2 wystąpiła  omyłka pisarska. Prawidłowy zapis winien brzmieć: „Ceny 

jednostkowe określone  dla nabywanej energii elektrycznej ….”. 

 

8. Dotyczy Zał. Nr 5 . Prosimy o  doprecyzowanie  opisu przedmiotu zamówienia tj.          o uzupełnienie 

zestawienia punktów poboru energii elektrycznej     o planowane zużycie energii w rozbiciu na 

poszczególne strefy.  Udostepnienie tych danych   pozwoli wykonawcy na  przygotowanie optymalnej 

wyceny przedmiotu zamówienia. 

 

 Odp. Poniżej zestawienie szacunkowe zużycia energii elektrycznej w rozbiciu na poszczególne 

taryfy. 

Grupa taryfowa 
Planowana orientacyjna 

ilość kWh 

C11 624000 

C12A 1300 

C12W 1300 

C21 62000 

B21 310000 

  998600 

 

9. Prosimy o wykreślenie p.7 w R.III SIWZ,  ponieważ te zapisy nie dotyczą przedmiotu 

zamówienia. Standardy techniczne regulują zapisy umów o świadczenie usług dystrybucji, 

które Państwo zawarli z Operatorem. 

Odp. Zamawiający nie może wykreślić przedmiotowego pkt. z uwagi na to, iż standardy 

dostawy energii są podstawą do przyjęcia jedynego kryterium „Ceny”. Opis przedmiotu 

zamówienia musi określać standardy  zamawianego towaru.    

      / -- /    

        ………………………… 
                 (podpis kierownika Zamawiającego)  


