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W wyniku otrzymanych pisemnych pytań dotyczących postępowania przetargowego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sprzedaż energii elektrycznej na 
rzecz Powiatu Tatrzańskiego oraz Jednostek Podległych” działając na podstawie art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 
2017 roku, poz. 1579), przesyłam Państwu treść pisemnych pytań oraz odpowiedzi związaną z 
udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania do treści zapisów przedmiotowej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

I. Pytania i odpowiedzi do SIWZ: 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu treść 
pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym 
postępowaniem przetargowym: 
 
1. Pyt. 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej 

na wskazany adres e-mail? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w 

formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.  
 
2. Pyt. 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą 

korespondencyjną? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dopuszcza możliwość podpisania 

umowy drogą korespondencyjną, pod warunkiem złożenia przez wykonawcę 
na tą okoliczność pisemnego wniosku po rozstrzygnięciu przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 
3. Pyt. 3. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur 
szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu 
zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych 
przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej 
kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy? 
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Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że kwestie dokonywanych rozliczeń 
zostały uregulowane postanowieniami § 5 (Zasady rozliczeń) projektu umowy 
stanowiącego załącznik nr 4 do przedmiotowej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w związku, z czym zamawiający nie dopuszcza 
możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu 
uwzględnienie niniejszego wniosku. 

 
4. Pyt. 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie 

niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany 
ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy 
wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub 
certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że kwestie zamiany zapisów umowy 

zostały uregulowane postanowieniami § 9 (Warunki zmiany umowy) projektu 
umowy stanowiącego załącznik nr 4 do przedmiotowej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w związku, z czym zamawiający nie dopuszcza 
możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu 
uwzględnienie niniejszego wniosku. 

 
5. Pyt. 5 Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych 

pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu 
rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu 
rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy 
wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że okres rozliczeniowy dla poszczególnych 

punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w SIWZ jest 
jednomiesięczny. 

 
6. Pyt.6. Jaki jest okres wypowiedzenia umowy kompleksowej? 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że umowa kompleksowa dotycząca 
dostawy i dystrybucji energii elektrycznej dla Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, 
Promocji i Kultury (TARPiK) w Zakopanem zawarta jest na czas określony do 
dnia 31 grudnia 2017 roku. Z upływem tego terminu umowa automatycznie 
przestaje obowiązywać.  

 
7. Pyt.7. Kto jest odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy kompleksowej? 

Odpowiedź:  Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 niniejszego pisma.  
 
__________ 
II. 
 

8. Pytanie 1 
SIWZ, Rozdział 2 pkt 2.2. 
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Na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. dot. centralizacji rozliczeń VAT, 
zgodnie z którą od 01.01.2017 r. jednostka samorządu terytorialnego wstępuje w 
prawa i obowiązki swoich jednostek organizacyjnych, które dotychczas były 
samodzielnymi podatnikami podatku VAT. 
A także zgodnie z art. 46 w zw. z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, który 
wskazuje katalog spraw majątkowych należących do wyłącznej właściwości Gminy, 
będących jednocześnie sprawami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu, 
oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa 
jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Wójta 
samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą. Jeżeli czynność 
prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności 
potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej. 
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy w 
umowach Zamawiający zastosuje poniższy zapis preambuły dla jednostek 
organizacyjnych Gminy: 
„Umowa zawarta w dniu …………w …………… pomiędzy: 
 Powiatem Tatrzańskim 
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” (Nabywcą i Podatnikiem) 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………. 
Nazwa i adres do korespondencji Płatnika faktur: 
Tatrzańskie CENTRUM Kultury i Sportu „Jutrzenka 
Ul…. 
a   
Wykonawcą….  ” 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że po przeprowadzeniu niniejszego 

postępowania i dokonaniu wyboru wykonawcy zostanie zawartych 11 
odrębnych umów, każda zawarta będzie pomiędzy wybranym wykonawcą               
a poszczególną jednostką wskazaną w tabeli załącznika nr 5 do SIWZ.  
Każdy z Dyrektorów Jednostek Podległych Powiatowi Tatrzańskiemu posiada 
stosowne upoważnienie do zaciągania zobowiązań finansowych.  
Natomiast każda faktura za dostawy energii elektrycznej będzie wystawiana 
na Powiat Tatrzański (NIP: 736–17–20–593) z jednoczesnym wskazaniem 
jednostki na rzecz której realizowana była dostawa. 

 
9. Pytanie 2 

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 według 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? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że udzieli wykonawcy stosownego 
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pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu zamawiającego zawartej umowy 
sprzedaży energii elektrycznej do OSD, na wzorze przedstawionym przez 
wykonawcę oraz udzieli wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów z 
tym związanych.  

 
10. Pytanie 3 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji, czy 
Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji dla 
TARPIK, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, 

Promocji i Kultury (TARPiK) w Zakopanem samodzielnie zawrze umowę o 
świadczenie usług dystrybucji. 

 
11. Pytanie 4 

W przypadku, gdy to Wykonawca będzie odpowiedzialny za zawarcie umów 
dystrybucyjnych i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze 
zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, czy Zamawiający 
upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie 
oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na 
warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi? 
Odpowiedź:  Patrz odpowiedź na pytanie nr 10 nineijszego pisma. 

 
12. Pytanie 5 

Informujemy, że w przypadku braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany 
przez Wykonawcę oraz w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym 
pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy 
z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie 
oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie 
mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona 
podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na 
przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni 
kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i 
odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy 
dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki 
proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z 
zapytaniem czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie 
umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy? 
Odpowiedź:  Patrz odpowiedź na pytanie nr 10 nineijszego pisma. 

 
13. Pytanie 6 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - § 5 ust 4. 
Wzór  umowy  §5 ust. 4 - Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy 
w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy 
Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za 
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faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana 
ilość energii zostanie faktycznie przekroczona jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca 
otrzymuje informacji o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie 
zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa powyżej, 
rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego 
następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do 
Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za 
dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy." 
 

Ponadto, czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków 
przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z 
tytułu faktycznie pobranej energii przed wykorzystaniem ww. środków? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że samodzielnie kontrolował będzie 

wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w 
sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii. 

 Ponadto zamawiający informuje, że prowadząc niniejsze postępowanie 
przewidział możliwość wystąpienia konieczności zwiększonego 
zapotrzebowania na energię elektryczną, w związku z czym w ogłoszeniu o 
zamówienia jak również w punkcie 7 przedmiotowej SIWZ zamieścił 
informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, cyt. 
„Zamawiający informuje, że w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na 
energię eklektyczną, przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu 
wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, 
których celem jest zwiększenie bieżących dostaw o wartości do 10%  
zamówienia podstawowego”. 

 
14. Pytanie 7 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - § 6 ust 2 
Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w 
stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę.  
W związku z powyższym prosimy o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści 
„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 
Zamawiającemu fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 25 dni od 
daty wystawienia faktury VAT. W razie otrzymania przez Zamawiającego faktury po 
terminie płatności, termin do zapłaty wskazany w fakturze VAT zostanie przedłużony 
na wniosek Zamawiającego. Fakt udokumentowania wpływu faktury po terminie 
płatności ciąży na Zamawiającym.” 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania 

zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie 
niniejszego wniosku. 

 
15. Pytanie 8 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - § 6 ust 3 
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Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych 
pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. Wykonawca nie może zagwarantować, że OSD przekaże w jednym 
czasie zużycia dla wszystkich punktów poboru. W związku z powyższym zwracamy 
się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wystawianie więcej niż jednej faktury z 
dołączonym załącznikiem, zawierającym wykaz zużycia dla każdego punktu poboru 
osobno? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania 

zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie 
niniejszego wniosku. 

 
16. Pytanie 9 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - § 6 ust 7 
W związku z nowelizacją zasady rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu 
terytorialnego (dalej: JST) i ich jednostki organizacyjne. Art. 4 Ustawy z dnia 5 
września 2016 r. stanowiącej, że JST ma obowiązek przejąć rozliczenia podatku od 
towarów i usług własnych jednostek i zakładów budżetowych,  na fakturach VAT – od 
dnia centralizacji – należy stosować tylko i wyłącznie NIP nadany JST, a nie jak 
dotychczas, NIP nadany jednostkom organizacyjnym JST. Z uwagi na powyższe, 
prosimy o stosowną zmianę nomenklatury, poprzez wskazanie, iż płatnikiem jest 
jednostka samorządu terytorialnego. 
Odpowiedź:  Patrz odpowiedź na pytanie nr 8 nineijszego pisma. 

 
17. 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 informuje i wyjaśnia, że opisany w pytaniu sposób dotyczący 

wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez zamawiającego. 
 
18. Pytanie 11 

Kierownicy jednostek organizacyjnych, podpisujący umowy o zamówienia publiczne 
w zakresie realizowanych przez siebie zadań i potrzeb, powinni dysponować 
upoważnieniami do zaciągania zobowiązań finansowych  udzielonymi przez organ 
prowadzący daną jednostkę. Wobec powyższego zwracamy się  z zapytaniem, Czy 
Zamawiający przekaże stosowne pełnomocnictwa najpóźniej w dniu podpisania 
umowy? 
Odpowiedź:  Patrz odpowiedź na pytanie nr 8 nineijszego pisma. 

 
19. Pytanie 12 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - §7 ust 4 
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Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez 
określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej 
(PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, 
które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup 
taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z 
uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: 
„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w 
obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu 
Ofertowym Wykonawcy.” 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania 

zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie 
niniejszego wniosku. 

 
20. Pytanie 13 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - §7 ust 8 
Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek 
pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz 
wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy 
jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają 
natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z 
powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści 
zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(…) pomimo 
uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i 
wyznaczenia dodatkowego, 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i obecnych 
należności”. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania 

zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie 
niniejszego wniosku. 

 
21. Pytanie 14 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - §8 
Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z zapisów dotyczących kar umownych. 
Jednocześnie wnosimy o dostosowanie postanowienia zawartego w ust. 6 do zasady 
równości stron stosunku cywilnoprawnego poprzez jego modyfikację do treści: 
„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach 
ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Zaznaczamy, że zapis ten w 
obecnym kształcie wpływa na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po 
stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie przekładać się na kalkulację ceny 
ofertowej dla Zamawiającego. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania 

zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie 
niniejszego wniosku. 

 
 



 
 

8 

STAROSTWO  POWIATOWE  W  ZAKOPANEM 
 ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane 

℡ tel. (+48 18) 20-17-100    http://www.powiat.tatry.pl 
℡ fax (+48 18) 20-17-104  e-mail: zp@powiat.tatry.pl    

Znak sprawy: ZP.272.16.2017

22. Pytanie 15 
Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - §9 ust 3 pkt 1., §9 ust 9, Ogłoszenie CZEŚĆ 
IV.5  
Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego 
automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia 
w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „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”. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania 

zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie 
niniejszego wniosku. 

 
23. Pytanie 16 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - §9 ust 4 
Informujemy, że w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego, zmianie ulega cena 
netto, a w konsekwencji także cena brutto. Prosimy o uwzględnienie powyższej uwagi 
i zastosowanie zapisu zawartego w pytaniu 14. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że z obowiązujących przepisów w sposób 

jednoznaczny nie wynika sposób naliczenia podatku akcyzowego, które to 
informacje telefonicznie zostały potwierdzone przez Krajową Informację 
Podatkową. Mając na uwadze powyższe zamawiający dopuści zmianę 
umowy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących 
zmieniających wysokość stawki podatku akcyzowego tak, aby konieczność 
dokonania zmiany wysokości stawki nie obciążała negatywnie wykonawcy. 

 
24. Pytanie 17 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - §9 ust 15.1 
zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów stanowiących, iż warunek niezmienności 
cen nie dotyczy przypadku gdy cena w powszechnie obowiązujących taryfach 
Sprzedawcy będzie niższa od podanej w ofercie przetargowej oraz zostanie ona 
zastosowana w rozliczeniach z Zamawiającym od dnia obowiązywania taryfy. 
Informujemy, że Taryfa Sprzedawcy nie ma wpływu na cenę zaoferowaną przez 
Sprzedawcę w Ofercie (która jest oferowana na warunkach rynkowych), a zmiana 
takiej ceny może nastąpić jedynie w przypadkach zmiany stawek w sposób 
rzeczywisty wpływających na zwiększenie lub zmniejszenie wartości zamówienia tj. 
zmiana VAT, akcyzy. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania 

zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie 
niniejszego wniosku. 

 
25. Pytanie 18 

Załącznik nr 5 do SIWZ  
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W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z 
prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na 
poszczególne punktu poboru energii oraz w rozbiciu na strefy czasowe dla każdego 
punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo (tj. C12A, C22A). 
Ponadto dla Zespołu Szkół Budowlanych im, dra Wł. Matlakowskiego prosimy o 
podanie zużycia dla każdej grupy taryfowej oddzielnie. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że szacunkowe ilości energii elektrycznej 

w rozbiciu na poszczególne punktu poboru energii zostały określone w tabeli 
stanowiącej załącznik nr 5 do przedmiotowej SIWZ (Wykaz punktów poboru 
energii elektrycznej oraz szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie 
trwania umowy 2018/2019). Jednocześnie zamawiający informuje, że nie jest 
w stanie przedstawić danych w rozbiciu na strefy czasowe dla każdego 
punktu poboru energii. Ponadto dla Zespołu Szkół Budowlanych zamawiający 
poniżej podaje zużycia energii dla każdej grupy taryfowej oddzielnie 

 

Nazwa Jednostki 
(adres, NIP/REGON) 

Nazwisko i imię osoby do kontaktu 

Adres/ 
miejsce poboru 

Przewidywane 
zużycie energii   

w okresie trwania 
umowy w kWh 

Zespół Szkół Budowlanych 
im. dra Władysława 
Matlakowskiego 
ul. Krupówki 8             
34‐500 Zakopane 

ul. Krupówki 8 
34‐500 Zakopane 

40 292 kWh 

ul. Krupówki 6A 
34‐500 Zakopane 

17 108 kWh 

ul. Krupówki 6B 
34‐500 Zakopane 

14 278 kWh 

ul. Jana Pawła II 10a 
34‐500 Zakopane 

3 430 kWh  

ul. Krupówki 6 
34‐500 Zakopane 

4 892 kWh 

 
26. Pytanie 19 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą 
korespondencyjną? 
Odpowiedź:  Patrz odpowiedź na pytanie nr 2 niniejszego pisma. 

 
27. Pytanie 20 

Załącznik nr 1 do SIWZ  
Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh, wszystkie 
przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z 
dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi Taryfami 
za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem 
czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do 
czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia  brutto 
oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku? 
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Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dopuszcza podanie ceny jednostkowej 
w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

 
28. Pytanie 21 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w 
przedmiotowym postępowaniu na dzień 07.11.2017r. Ze względu na przypadający 1-go 
listopada dzień wolny, czas jaki wyznaczyliście Państwo na złożenie ofert, sprawia, że 
przygotowanie poprawnej merytorycznie, wyczerpującej, a także zgodnej z Państwa 
zaleceniami oferty staje się niezwykle trudne. Wydłużenie tego okresu, pozwoli nam 
na skompletowanie odpowiedniej dokumentacji oraz na przygotowanie treści oferty, 
tak by nie budziła ona wątpliwości Zamawiającego. Dlatego też prosimy o 
przedłużenie terminu składania ofert do dnia 07.11.2017r. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania 

zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie 
niniejszego wniosku. 

 
 
 

Z poważaniem: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ,  
2. A/a. 
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