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ABR.272.1.2020        Lubaczów, dn. 17.01.2020 r. 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących 
mienie Powiatu Lubaczowskiego” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Lubaczowski udziela 
odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ww. ustawy udzielone 
odpowiedzi należy traktować jako modyfikację treść SIWZ. 

 

Pytanie 1 

Dotyczy – Zał. nr 2 do SIWZ  § 6 pkt 3 

Wykonawca zwraca się z prośbą  o modyfikację zapisu dotyczącego powiadamiania o fakcie zgłoszenia 
umowy do treści: „O fakcie zgłoszenia umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie 
korespondencji e-mail.” 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uwzględnił uwagi Wykonawcy i dokonał modyfikacji 
zapisów w Zał. nr 2 do SIWZ  § 6 pkt 3. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy – Zał. nr 2 do SIWZ  § 11 pkt 1 

Uprzejmie informujemy, że rozliczenia energii elektrycznej odbywają się na podstawie cen 
jednostkowych netto. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o modyfikację fragmentu zapisu do 
treści: „..oraz ceny jednostkowej energii elektrycznej netto  zgodnie ze złożoną ofertą: ……“ 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uwzględnił uwagi Wykonawcy i dokonał modyfikacji 
fragmentu zapisu w Zał. nr 2 do SIWZ  § 11 pkt 1. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy – Zał. nr 2 do SIWZ  § 12   

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD 
jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych 
pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE).  Sposób ustalania danych przez OSD 
określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym 
Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych 
Zamawiającego, zgodnie  z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD.  W związku 
z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy 
Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń  na podstawie danych 
pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD? 
 
Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy o modyfikację następujących zapisów: 

1. Wykreślenie w pkt. 2 fragmentu zapisu o treści: „z zastrzeżeniem zapisów ust.12.” 
2. Modyfikację pkt 8 do treści: „Wniesienie przez Zamawiającego lub 

Odbiorcę/Płatnika/Nabywcę faktury reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go  z obowiązku 
terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze“. 
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3. Modyfikację zapisu w pkt 9 do postaci: „W przypadku stwierdzenia na fakturze zużyć rażąco 
odbiegających od zużyć dotychczasowych, Nabywca/Odbiorca wniesie reklamację do OSD i 
Wykonawcy.“  

4. Wykreślenie   pkt 11. 
 
 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa 
energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń  na podstawie danych 
pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD. Ponadto Zamawiający 
uwzględnił uwagi Wykonawcy i dokonał modyfikacji kwestionowanych zapisów w Zał. nr 2 do SIWZ  § 
12. 

 

Pytanie 4 
Dotyczy – Zał. nr 2 do SIWZ  § 14 pkt 2. 
 
Wykonawca mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa prosi o modyfikację zapisu poprzez 
wykreślenie jego fragmentu  o treści „ , z zastrzeżeniem zapisów §12 ust. 8-11 Umowy“ 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uwzględnił uwagi Wykonawcy i dokonał modyfikacji 
zapisów w Zał. nr 2 do SIWZ  § 14 pkt 2. 

 

Załączniki: 
1. Zał. nr 2 do SIWZ – zaktualizowany 
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            mgr Paweł Głaz 


