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Wyjaśnienie zapisów treści SWZ  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla 

Zakładu Usługowo-Produkcyjnego  Gospodarki Wodno- Ściekowej „Isepnica” 

 

Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno- Ściekowej „Isepnica”, jako zamawiający, działając 

zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy, przekazuje treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące 

treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”: 

 

 

Pytanie 1. Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 

264 lub art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy 

Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.04.2022r. 

nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę.  

Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii 

elektrycznej na dzień 01.05.2022r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, 

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD 

przez 10 miesięcy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany terminu rozpoczęcia sprzedaży energii. 

 

Pytanie 2 Wykonawca zwraca się z prośba  z prośbą o wskazanie  stawki VAT, jaką należy zastosować 

w ofercie – czy ma to być stawka wynikająca z przepisów Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może stawka 

23%. Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują inny % stawki 

podatku VAT, co będzie wiązało się z niemożnością porównania ofert.  

Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg 

obowiązujących przepisów prawnych.   

Odpowiedź: W ofercie należy zastosować stawkę podatku VAT 23%. 

 

Pytanie 3.  W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji 

ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi 

w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza 

podpisanie umów drogą korespondencyjną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną lub 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 



Pytanie 4. Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego 

parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi 

umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług 

dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów 

dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z 

zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W 

związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W 

przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia 

dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.” 

Odpowiedź: Parametry dystrybucyjne są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz 

dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez OSD. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w zapisów. 

 

Pytanie 5. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności 

niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego 

powszechnie przez Wykonawcę ? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy 

Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za 

jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD ? 

PEŁNOMOCNICTWO z dnia ……………………  

NAZWA FIRMY ……………………….. 

ADRES …………………………………. 

NIP  ……………………………………... 

KRS …………………………………….. 

Działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………….......................................  

…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na rzecz: 

.................................................................................................... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………………………………………… pod numerem KRS ………………………. NIP 

……………………………………. o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości ………………………….. PLN, do dokonania 

następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej: 

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z ...................... Umowy Sprzedaży 

Energii Elektrycznej oraz wybranego sprzedawcę rezerwowego, zgodnie ze złożonym poniżej oświadczeniem. 

2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, Umowy 

Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy lub Umowy Świadczenia Usług Dystrybucyjnych. 

3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego do 

zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym wskazanym przez mocodawcę 

w treści nin. pełnomocnictwa), w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego 

oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy  zawierać będzie m.in.  

bezwarunkową zgodę  na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  umowy na czas 

nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy  Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu  

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy 

taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także  

zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz 

zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji 

z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone,  

przyjmują do wiadomości  że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego 

oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił. 

4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych  

ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. 



5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom ..................................... oraz innym osobom które 

bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem .................................. do wykonywania takich czynności oraz właściwemu 

Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego pracownikom, w zakresie zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży 

rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym na warunkach określonych przez tego sprzedawcę. 

6. Dokonania innych czynności, koniecznych do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 5. 

 

 

Oświadczam(y), że: 

• nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy sprzedaży energii 

elektrycznej/umowy kompleksowej, 

• okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą                  roku, 

• w przypadku, gdy w powiadomieniu o zawartej umowie sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego wymagane jest 

wskazanie sprzedawcy rezerwowego, jako wybranego sprzedawcę rezerwowego należy wskazać:  

☐  …………………….       

☐Sprzedawcę, który na terenie OSD, na którym znajdują się PPE mocodawcy, pełni rolę sprzedawcy z urzędu, a w przypadku gdy 

sprzedawcą 

z urzędu jest pełnomocnik, pierwszego sprzedawcę rezerwowego, który nie jest pełnomocnikiem, z aktualnej na dzień zgłoszenia 

zmiany sprzedawcy listy sprzedawców rezerwowych opublikowanej przez OSD. 

 

Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może mieć wpływ  

na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co 

potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania umowy sprzedaży 

energii elektrycznej zawartej z ………………… 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Podpis(y) Mocodawcy 

 

Odpowiedź: Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. 

 

Pytanie 6. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji 

elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w 

dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do 

umowy. 

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 

a) danych dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 

- grupa taryfowa ; 

- planowane roczne zużycie energii; 

- numer licznika; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny PPE; 

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 

- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego; 



b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy 

rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo 

energetyczne; 

- dokument nadania numeru NIP; 

- dokument nadania numeru REGON; 

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; 

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oraz pełnomocnictwa. 

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, 

skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy 

rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.   

Odpowiedź: Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz 

dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania 

umowy. 

 

Pytanie 7. Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa 

dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie 

zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności 

związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do dysponowania obiektami 

opisanymi w przedmiocie zamówienia. 

 

Pytanie 8.  Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT 

za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach 

określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów 

elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa 

zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. 

Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane 

zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy 

dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko 

naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie faktur VAT za pomocą kanałów 

elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej lub platformę. 

 

Pytanie 9. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada: 

 1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym 

energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w 

instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez 

Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?  

2) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest 

odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na 

własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi 

przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 



649 i 730), w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji 

przetargowej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy, ani nie posiada statusu prosumenta. 

 

Pytanie 10.  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. 

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje ww. rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT. 

 

Pytanie 11 Zwracamy się z prośbą o zmianę pkt 16  Załącznika nr 4 do SWZ  

 Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, termin na rozpatrzenie 

reklamacji wynosi 14 dni. Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację 

wskazanego zapisu do treści:  „W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości 

wystawionej faktury, Odbiorca faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię 

spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty 

zgłoszenia reklamacji.” 

Odpowiedź: Pkt. 16 Załącznika nr 4 do SWZ został zmieniony.  

 

Pytanie 12. Zwracamy się z prośbą o zmianę pkt 18  Załącznika nr 4 do SWZ na zapis o treści: „18. Za 

dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.” 

W ramach wyjaśnień, informujemy iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie 

gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek 

bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19a ust. 5 pkt.4  ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z dnia 2011. Nr 177. Poz1054 z późn. 

zm.).Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia 

pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty 

uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna 

jest zapłata . 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisów. 

 

Pytanie 13 Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży 

energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji  

b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? 

c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 

określony, czy nieokreślony? 

d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?  

e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii 

elektrycznej? 

f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na 

skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności 

Wykonawcę? 

g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku 

punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku 

punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie 

umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ? 



h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które 

uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - 

jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów 

lojalnościowych ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje w odniesieniu do kolejnych punktów: 

a) posiada aktualnie umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej do dnia 

31.03.2022r. 

b) nie, 

c) posiada obecnie umowy kompleksowe, 

d) TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 

e) umowy kompleksowe zawarte są obecnie na czas określony do dnia 31.03.2022. 

z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, 

f) nie, wypowiedzenie umów jest w gestii sprzedawcy energii, na podstawie stosownego 

pełnomocnictwa, 

g) nie, zawarcie umów jest w gestii sprzedawcy energii, 

h) nie 

 

Pytanie 14. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z 

wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia 

realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę? 

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym 

w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące  konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, 

w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?  

Odpowiedź: Odnośnie punktu 1 i 2 Zamawiający nie zamierza wprowadzać takich zapisów w 

umowie. 

 

Pytanie 15 dot. zapisu w SWZ XX pkt 2 podp. 3  

Uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej posiadają 

Generalne Umowy Dystrybucyjne, zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, które objęte są 

klauzulą tajności i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym także Zamawiającemu. Mając 

powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wykreślenie wskazanych zapisów z treści dokumentacji 

przetargowej. Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego postępowania w miejsce 

Generalnej Umowy Dystrybucyjnej Zamawiający może wymagać od Wykonawcy złożenia oświadczenia 

o posiadaniu GUD, zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownych zmian w treści dokumentacji przetargowej.  

 

Pytanie 16] dot   Istotnych postanowieni umowy pkt 10   

Wykonawca informuje iż  jednostką energii elektrycznej  powszechnie stosowanej w rozliczeniach dla 

punktów poboru w grupie taryfowej C12a (Cxx) jest kilowatogodzina [kWh]  a nie (MWh ) Proszę o 

uwzględnienie  powyższej jednostki  tj. (zł/kWh)  

Jednocześnie  stawka energii elektrycznej  wyliczona jest w/g ceny netto   nie brutto. 

Prosimy  o poprawę zapisu w wyżej wymienionym punkcie.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownych zmian w treści pkt 10 Istotnych Postanowień 

Umowy.  

 

Pytanie 17. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z 

wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia 

realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę? 



2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym 

w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące  konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, 

w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w pkt. 14.  

 

 


