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Rzeszów, dnia 04-12-2014 r. 
OR-IV.272.1.75.2014                                                                       

 

Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 
Do wykonawców, którym 
zamawiający przekazał SIWZ 
 
Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 
 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej”. 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający, w odpowiedzi na pytania jednego  

z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 
 

 
TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
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Odpowiedzi na pytania/ wyjaśnienia:  
 

Ad. 1 

Zamawiający nie wyklucza możliwości podpisania umowy drogą korespondencyjną. 
 

Ad. 2 
Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur szacunkowych – faktura musi być wystawiona na 

podstawie rzeczywistego zużycia. 

 
Ad. 3 

Dla poszczególnych punktów poboru energii obowiązujący jest jednomiesięczny okres rozliczeniowy. 
 

Ad. 4 
Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów. 

 

Ad. 5 
Zamawiający nie ma zawartych umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych/ programów 

lojalnościowych. Aktualnie Zamawiający posiada rozdzielne umowy: na dostawę energii elektrycznej  
i umowę na świadczenie usług dystrybucji. Obydwie umowy zostały zawarte na czas określony do dnia  

31.12.2014 r. 

 
Ad. 6 

Dla obiektów objętych postępowaniem nie było jeszcze przeprowadzonej procedury zmiany 
sprzedawcy; natomiast były przeprowadzone dwa postępowania (jedno w roku 2012 i jedno w roku 

2013) w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (tryb: przetarg nieograniczony), 
których przedmiotem była dostawa energii elektrycznej i w obu tych postępowaniach najkorzystniejszą 

ofertę złożył wykonawca, o którym mowa w odpowiedzi na pytanie 4. 

 
Ad. 7 

W załączniku nr 5 do SIWZ, w § 6 ust. 1 wystąpiła oczywista omyłka pisarska. We wskazanym miejscu 
powinno być:  

 

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku 

bankowego Wykonawcy”. 
 

Ad. 8 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 5 ust. 2 „Istotnych dla stron postanowień, które 
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” (załącznik nr 5 

do SIWZ). 
 


