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Energia Komunalna Sp. z o.o.     Dzierżoniów, 26 września 2022 r. 

Rynek 55/2 

58-200 Dzierżoniów 

 

EK-ZP1/8/22/2 

 

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 zapytanie Wykonawcy dotyczące treści  

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Zamawiający informuje, że po 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. Korzystając z możliwości udzielenia 

odpowiedzi, wnikającej z art. 135 ust. 5 ww. Ustawy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 zapisu : "W przypadku, gdy Zamawiający w terminie 

wskazanym w niniejszej Ofercie nie podejmie decyzji o zamówieniu energii pokrywającej 100% 

deklarowanego wolumenu przypisanego do okresu wyznaczania ceny sprzedaży, całość wolumenu, 

dla którego nie została wyznaczona cena, rozliczona zostanie w oparciu o cenę ustaloną w ramach 

notowań giełdowych danego kontraktu, na następnej sesji odbywającej się po ostatnim dniu, w którym 

Klient mógł składać zamówienie, powiększoną o 2 zł/MWh, a w przypadku, gdy uzupełniany wolumen 

energii jest wyższy niż 50 % deklarowanego wolumenu, cena zostanie powiększona o 3 zł/MWh." 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w  § 6  ust. 6 wzoru umowy, poprzez dodanie punktu 7)  

o następującym brzmieniu: "W przypadku, gdy Zamawiający w terminie wskazanym w niniejszej 
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Umowie nie podejmie decyzji o zamówieniu energii pokrywającej 100% deklarowanego wolumenu 

przypisanego do okresu wyznaczania ceny sprzedaży, całość wolumenu, dla którego nie została 

wyznaczona cena, rozliczona zostanie w oparciu o cenę ustaloną w ramach notowań giełdowych 

danego kontraktu, na następnej sesji odbywającej się po ostatnim dniu, w którym Klient mógł 

składać zamówienie, powiększoną o 2 zł/MWh, a w przypadku, gdy uzupełniany wolumen energii 

jest wyższy niż 50 % deklarowanego wolumenu, cena zostanie powiększona o 3 zł/MWh". 
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