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Rzeszów, dnia 11.12.2019 r. 
OR-IV.272.1.46.2019                                                                                

 
Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa 

energii elektrycznej” 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą” zamawiający, w odpowiedzi 
na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 
Pytanie 1 
W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą  
o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy 
czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo,  
(w przypadku gdy Wykonawca będzie wyceniał grupę taryfową C22a). 
 
Pytanie 2 
Wykonawca wraca się z zapytaniem, czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa 
na zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze do dokonania wszystkich niezbędnych 
czynności związanych z zawarciem umów kompleksowej dostawy energii elektrycznej w tym 
postępowaniu przetargowym? 
 
Pytanie 3 
SIWZ, Rozdział XVII, 3 akapit 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny 
energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem 
nowelizacji przepisów skutkujących zmiana kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. 
Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych 
właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu 
do umowy." 
 
Pytanie 4 
SIWZ, Rozdział XVII, 8 akapit 
Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na 
fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy 
(nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy  
o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane 
przez Zamawiającego. 
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Odpowiedzi/ wyjaśnienia: 
 

Ad 1. 
Zgodnie z rozdz. XIII pkt 1 SIWZ wszystkie punkty poboru mają być rozliczane całodobowo 
(taryfa jednostrefowa). 
 
Ad 2. 
Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw oraz przekaże 
Wykonawcy niezbędne informacje i dokumenty po wyborze najkorzystniejszej oferty lub 
zawarciu umowy, w każdym przypadku, jeżeli będzie to konieczne do prawidłowej realizacji 
umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – wybór formy 
przekazania ww. informacji i dokumentów należał będzie do Zamawiającego (vide: SIWZ  
– rozdz. III „Informacje dodatkowe”). 
 
Ad 3. 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.  
 
Ad 4. 
Potwierdzamy, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane 
przez Zamawiającego. 
 
 


