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Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu 

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,, Zakup energii elektrycznej dla 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku”. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na zapytania zgłoszone przez uczestników w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela pisemnej odpowiedzi i wyjaśnia, co 
następuje: 
 

Pytanie 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 
przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub 
certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej ( koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o 
charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej? Zmiana ceny energii 
elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje stałej ceny w okresie trwania umowy i dopuszcza zmianę ceny 
jednostkowej wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub stawki 
podatku akcyzowego. 

Pytanie 2. Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu § 13 Wzoru umowy. W przypadku braku zgody 
Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar 

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 3. Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych 
(IRiESD)? 

Odpowiedź: Układy pomiarowo rozliczeniowe w taryfie B23 są dostosowane do zasady TPA. 

Pytanie 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną. 

Pytanie 5. Czy Zamawiający ma zawarte umowy lub aneksy w ramach akcji 
promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej 
w terminie podanym w SIWZ? Jaki jest okres wypowiedzenia ww. umów lub aneksów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zawarł umów uniemożliwiających zawarcie umowy z wykonawcą 
wyłonionym w wyniku postępowania w terminie podanym w SIWZ. 

Pytanie 6.           Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podany przez Zamawiającego 
parametr dystrybucyjny:  grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi? 
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Wykonawca wyjaśnia, że w trakcje zmiany sprzedawcy nie ma możliwości dokonywania zmiany 
parametrów technicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza podane parametry dystrybucyjne PPE. 

Pytanie 7.           Wykonawca prosi o udzielenie informacji na poniższe pytania: 
1)      jaki jest nr umowy z obecnym sprzedawcą 
2)      data zawarcia umowy 
W  przypadku gdy Zamawiający posiada rozdzielone umowy, prosimy o podanie również poniższych 
informacji: 
3)    numer umowy z OSD, 
4)   data zawarcia 
5)   obowiązuje od 
6)   obowiązuje do 
7)   okres wypowiedzenia [m/c] 

Odpowiedź: Zamawiający przekaże niezwłocznie wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy dane PPE 
w formie pliku Excel oraz udostępni dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu 
zmiany Sprzedawcy.  
Zamawiający poinformował w pkt 3.4.3. SIWZ, że zawarł umowy świadczenia usługi 
dystrybucji z PGE Dystrybucja SA na czas nieokreślony. 


