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Częstochowa, dnia 8 marca 2018 roku 
WT.2370.4.5.2018 

 
 
 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 

dotyczy:  wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
nr WT.2370.4.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Sprzedaż energii 
elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 8 marca 2018 roku wpłynął wniosek  
o udzielenie wyjaśnień w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ),  
w postępowaniu nr WT.2370.4.2018, pn. „ Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej 
Straży Pożarnej w Częstochowie”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku 
wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami:   

 

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje 
1.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na 

otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na 
wskazany adres e-mail? 

Zamawiający nie uwzględnia propozycji 
Wykonawcy w zakresie możliwości 
przekazywania faktur w formie elektronicznej na 
wskazany adres e-mail. 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie 
umowy drogą korespondencyjną? 

Zamawiająca dopuszcza możliwość podpisania 
umowy drogą korespondencyjną jednocześnie 
wymagając aby umowa została podpisana  
w obecności Notariusza lub Radcy Prawnego,  
co winno być potwierdzone stosowną adnotacją 
umieszczoną w miejscu złożenia podpisu. 

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? 

Zamawiający nie uwzględnia propozycji 
Wykonawcy w zakresie możliwości wystawiania 
faktur szacunkowych. 

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? 

Zamawiający nie uwzględnia propozycji 
Wykonawcy.  
 
§§5 ust. 1; 6 ust. 4; 10 ust. 2 regulują możliwość 
dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
między innymi w zakresie ceny jednostkowej czy 
też łącznej wartości umowy. 
Zgodnie z ich zapisami, zmiana zapisów zawartej 
umowy w tym zakresie może nastąpić jedynie  
w przypadku wprowadzenia przez ustawodawcę 
zmian w zakresie stawek podatku akcyzowego 
lub stawek podatku od towarów i usług (VAT) 
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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? 

Kwestia dotycząca okresu rozliczeniowego 
uregulowana została w §5 ust. 4 projektu umowy: 
 
„Rozliczenia kosztów sprzedanej energii 
odbywać się będą na podstawie odczytów 
rozliczeniowych układów pomiarowo-
rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z okresem 
rozliczeniowym stosowanym przez OSD.” 
 
Aktualnie dla poszczególnych PPE okres 
rozliczeniowy wynosi: 
- ul. Sabinowskiej 62/64, w grupie taryfowej 
C22a; jeden miesiąc; 
b) ul. Artyleryjskiej 1, w grupie taryfowej G11; 
dwa miesiące. 

6. Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE 
jest zgodny z miesiącem kalendarzowym ? 

Okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE 
powinien być zgodny z okresem rozliczeniowym 
Operatora Systemu Dystrybucji. Zgodnie z 
dotychczasową praktyką okresy rozliczeniowe 
Operatora Systemu Dystrybucji były miesięczne 
dla taryfy C22a i  pokrywały się kalendarzowo, 
natomiast dla taryfy G11 były rozliczane w 
okresie dwumiesięcznym i niekoniecznie 
pokrywały się z okresami kalendarzowymi. 

 
 
  
 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę 
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako 
oferty niezgodnej z treścią SIWZ.  
       W związku z powyższymi modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega 
zmianie.  
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Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 

 


