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Znak spraw: MPWiK/ TU/1/06/2016    

Do wykonawcy, który zwraca się  
o wyjaśnienie treści SIWZ 

Do wykonawcy, którym zamawiający przekaże 
SIWZ 

Do zamieszczenia na stronie internetowej 

                    

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA  WYKONAWCÓW 

      

Nr postępowania MPWiK/TU/1/06/2016 

Dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: ,,ZAKUP ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o., z siedzibą w Łasku’’ 

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka. z o.o., 

z siedzibą: ul. Tylna 9, 98-100 Łask, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 poz. 2164 ), 

przekazuję treść otrzymanych zapytań, dotyczących specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 – SIWZ: 

Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo 

Energetyczne nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu 

praw majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy 

nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że 

zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na 

dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków. 

Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającą 

najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym idzie 

najniższa możliwa cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko, 

konieczne jest uzupełnienie Istotnych postanowień Umowy w pkt 2 o poniższy zapis: 

„Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany innych opłat lub podatków 

związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem 

kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię 

elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość 

wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny 
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energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany 

przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą 

obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian 

przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty". 

Odpowiedź nr 1: 

Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający oczekuje stałej ceny i dopuszcza jej zmianę 

wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany 

opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

Pytanie 2 – SIWZ: 

Czy Zamawiający Dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą 

korespondencyjną? 

Odpowiedź nr 2: 

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą 

korespondencyjną. 

Pytanie 3 – SIWZ: 

Czy po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający udostępni Wybranemu dostawcy 

niezbędnych informacji do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy w formie 

elektronicznej? 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający niezwłocznie przekaże wyłonionemu w wyniku postępowania 

Wykonawcy niezbędne dane w postaci pliku MS Excel oraz dokumenty konieczne do 

przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy. 

 

 


