Energia Komunalna Sp. z o.o.
Rynek 55/2
58-200 Dzierżoniów

Dzierżoniów, 20 września 2022 r.

EK-ZP1/8/22/1
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia
ulicznego, na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”
Odpowiedź na zapytania Wykonawcy dotyczące treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z tym, Zamawiający udziela
następujących wyjaśnień.
Pytanie 1:
Z uwagi na fakt, że w taryfach Wykonawcy nie istnieje grupa taryfowa O11 i O12 Wykonawca zwraca
się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza, aby dla punktu poboru energii (PPE),
rozliczanego w ww. grupie taryfowej, były prowadzone rozliczenia według grupy taryfowej, której
strefy czasowe są zbieżne ze strefami dla ww. grupy taryfowej, a jedyna różnica polega na formalnej
nomenklaturze grupy taryfowej.
W przypadku braku dostosowania stref czasowych do innej grupy taryfowej prosimy o wskazanie, czy
istnieje możliwość rozliczenia
sprzedaży energii według grupy taryfowej jednostrefowej?
Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji,
z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania
zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SWZ wymogów, które spełni tylko
ograniczona liczba wykonawców.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza, aby dla punktów poboru energii (PPE), rozliczanych w grupach
taryfowych O11 lub O12, rozliczenia były prowadzone wg. grupy taryfowej, której strefy
czasowe są zbieżne ze strefami dla ww. grup taryfowych (O11 i O12), a jedyna różnica polega na
formalnej nomenklaturze grupy taryfowej.
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Pytanie 2:
Umowa § 7 ust 1 – Z uwagi na fakt, że Wykonawcy nie znają okresu rozliczeniowego z faktur OSD i
polegają wyłącznie na danych przekazanych przez OSD poprzez platformę, prosimy o wykreślenie
przedmiotowego zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w § 7 ust. 1 wzoru umowy, nadając następujące
brzmienie: „Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w 1 miesięcznych
okresach rozliczeniowych, a Wykonawca wystawi fakturę za sprzedaż energii elektrycznej po
zakończeniu danego okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od daty otrzymania danych
pomiarowo-rozliczeniowych od OSD”.

Pytanie 3:
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub
w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w wyniku przetargu zawartych zostanie nie jedna a wiele umów.
Zamawiający dopuszcza zawarcie ich w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę.
Wszelkie wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla wszystkich
Wykonawców.

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Smolarz;
Energia Komunalna Sp. z o.o.
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