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                ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   
 

 
 

Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami treści SWZ udostępniona na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.; dalej uPzp),  
 

w dniu  23.09.2022 r. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic na 
terenie miasta Bydgoszczy”, Nr sprawy 035/2022  

 
 
I. Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 uPzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytania z dnia 19.09.2022 r.: 

1. Dotyczy Załącznika nr 2 SWZ- projektowane postanowienia Umowy - §10 ust. 3 pkt 2. 
Wskazujemy, iż korekty faktur w zakresie ilości zużytej energii elektrycznej wystawiane są na 
podstawie korekt dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca 
dopiero po otrzymaniu od OSD skorygowanych danych pomiarowych może wystawić fakturę 
korygującą. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu: „Reklamacja winna być 
rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Faktura 
korygująca zostanie wysłana niezwłocznie po otrzymaniu skorygowanych danych odczytowych 
przez OSD”. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.  

 
2. Dotyczy Załącznika nr 2 SWZ - projektowane postanowienia Umowy - §12 ust. 1. 

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane przez OSD. 
Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, iż dane przekazane przez OSD nie będą rozbieżne z 
danymi zawartymi na fakturze dystrybucyjnej, stąd pozostawienie zapisu zobowiązującego 
Wykonawcę do wystawiania faktur VAT w okresach zgodnych z okresami stosowanymi przez 
OSD byłoby, zdaniem Wykonawcy, bezzasadne. Wnosimy o wykreślenie przywołanych 
zapisów. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. 

 
3. Czy Dotyczy Załącznika nr 2 SWZ - projektowane postanowienia Umowy - §12 ust.  7. 

Zamawiający określił, iż w pewnych okolicznościach złożona reklamacja powoduje 
wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie art. 488 
Kodeksu Cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia odbiorcy 
od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą 
o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu do słów „Złożenie reklamacji w żadnym 
przypadku nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności. Po 
rozpatrzeniu przez Wykonawcę reklamacji w zakresie rozliczeń, Zamawiającemu zostanie 
wystawiona stosowna korekta faktury.” 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. 
 

4. Czy Dotyczy Załącznika nr 2 SWZ - projektowane postanowienia Umowy - § 12 ust. 8. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Wykonawca nie może 
ponosić odpowiedzialności za rzetelność danych, przekazywanych przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego Zamawiającego. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. 

 
5. Czy Dotyczy Załącznika nr 2 SWZ - projektowane postanowienia Umowy - § 12 ust. 8. 

W przypadku niewyrażenia zgody na pytanie nr 4, Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie 
zapisu iż „Złożenie reklamacji w żadnym przypadku nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku 
terminowej zapłaty należności. Po rozpatrzeniu przez Wykonawcę reklamacji w zakresie 
rozliczeń, Zamawiającemu zostanie wystawiona stosowna korekta faktury”, gdyż  w obecnym 
kształcie zapis może prowadzić do nadużyć ze strony Zamawiającego.  
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. 

 
6. Dotyczy Załącznika nr 2 SWZ - projektowane postanowienia Umowy - § 13 ust. 5. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku faktur wystawianych w formie elektronicznej 
przekazywane były one nie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania a 
przesyłane za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z 
późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za 
pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie 
informacji o tych fakturach. W chwili obecnej, Wykonawca nie jest w stanie realizować wysyłki 
faktur w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, na wskazany w umowie adres, a zgoda na przesyłanie faktur 
relektonicznie na adres e-mail spowoduje, że Zmawiający otrzyma dokument w momencie 
jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego 
opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt 
ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie 
zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. 

 
7. Dotyczy Załącznika nr 2 SWZ - projektowane postanowienia Umowy - §13. 

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. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający akceptuje wskazany sposób prezentacji danych na fakturze. 

 
8. Czy Dotyczy Załącznika nr 2 SWZ - projektowane postanowienia Umowy - §14 ust.  2.  
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Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego na  zapis o treści: „2. Wykonawca wstrzymuje 
sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną 
energię elektrycznej co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.” 
Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego 
powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 
(ustawowo 14-dniowego, a Państwo wskazujecie 7-dniowy) terminu na zapłatę należności 
dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają 
natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców.  
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. 

 
9. Dotyczy Załącznika nr 2 SWZ - projektowane postanowienia Umowy - §18 ust.  7.  

Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiajacego stanowi różnica w cenie zakupu 
energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej 
z oferty wyłonionego w postepowaniu Wykonawcy. 
W zwiazku z powyższym zwracamy sie z prośbą o określenie, iż „ Zwrot kosztów z tytułu zakupu 
energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami 
energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która była zakupiona na podstawie 
umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą.“ 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.  

 
10. Czy Dotyczy Załącznika nr 2 SWZ - projektowane postanowienia Umowy - §19 ust.  8.  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie  zapisów w §19 ust. 8 w całości,  informujemy, 
iż gwarancja  wygasa w terminie ważności i po tym terminie wygasają zobowiązania Gwaranta 
z tytułu wystawienia gwarancji, a więc nie ma konieczności wysyłania dodatkowego 
oświadczenia Beneficjenta o zwolnieniu zabezpieczenia. 
Jeśli chodzi o zwolnienie Gwaranta przez Beneficjenta z jego zobowiązań przed terminem 
ważności gwarancji, to Beneficjent zawsze może zwolnić Gwaranta z jego zobowiązań przed 
terminem ważności gwarancji, niezależnie od tego czy gwarancja w swojej treści ma zapis czy 
nie. Pismo Beneficjent kieruje na adres Banku (w treści gwarancji adres zawsze jest podany) w 
sposób określony jak przy żądaniu zapłaty. Jeśli treść żądania przewiduje złożenie roszczenia w 
formie elektronicznej to jest podany mail i na ten sam adres mailowy, Beneficjent może wysłać 
zwolnienie Gwaranta. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. 

 
11. Dotyczy Załącznika nr 2 SWZ - projektowane postanowienia Umowy - §22.  

Mając na względzie charakter fizyczny zamawianych dóbr – sprzedawany prąd elektryczny 
dostarczany samoczynnie przez linie energetyczne bez konieczności udziału w tym 
jakichkolwiek pojazdów, Wykonawca zwraca sie z prośbą o usunięcie zapisów w całości. 
Wyjaśnienia Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. 
W Oświadczeniu dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przewidziano 
sytuację, w której wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie używał 
pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 
Prawo o ruchu drogowym. Tym samym wykonawca winien wskazać na tę okoliczność 
wypełniając Oświadczenie (Załącznik nr 5 do Umowy). 
 

12. Dotyczy Rozdz. XX SWZ pkt 2. 
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Zgodnie ze zdaniem 2 powyższego pkt, Zamawiający dopuszcza udzielenie Pełnomocnictwa wg 
wzorca stosowanego przez Wykonawcę, jednak pod warunkiem jego wcześniejszego 
zaakceptowania. 
Z uwagi, iż w treści pełnomocnictwa zawarte są zapisy niezbędne do przeprowadzenia procesu 
zmiany sprzedawcy u OSD, Wykonawca winien znać jego treść już na wstępnym etapie 
postępowania, tak aby móc oszacować, w przypadku nieprzyjęcia przedstawionej treści, 
zagrożenia oraz czy wogóle będzie mógł złożyć ofertę. 
Wobec powyższego zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zaakceptuje wzór 
pełnomocnictwa stosowanego przez Wykonawcę do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego 
zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych 
do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD? 

PEŁNOMOCNICTWO z dnia ……………………  
NAZWA FIRMY ……………………….. 
ADRES …………………………………. 
NIP  ……………………………………... 
KRS …………………………………….. 
Działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………….......................................  
…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na rzecz: 
.................................................................................................... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………………………………………… pod numerem KRS ………………………. NIP 
……………………………………. o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości ………………………….. PLN, do dokonania 
następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej: 

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z ...................... Umowy Sprzedaży 
Energii Elektrycznej oraz wybranego sprzedawcę rezerwowego, zgodnie ze złożonym poniżej oświadczeniem. 

2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, 
Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy lub Umowy Świadczenia Usług Dystrybucyjnych. 

3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego do 
zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym wskazanym przez 
mocodawcę w treści nin. pełnomocnictwa), w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie 
wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy  zawierać będzie m.in.  
bezwarunkową zgodę  na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  umowy na czas 
nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy  Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu  
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy 
taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także  
zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz 
zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi 
dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo 
zostanie przedłożone,  przyjmują do wiadomości  że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie 
długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia 
udzielił. 

4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych  
ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. 

5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom ..................................... oraz innym osobom które 
bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem .................................. do wykonywania takich czynności oraz właściwemu 
Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego pracownikom, w zakresie zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży 
rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym na warunkach określonych przez tego sprzedawcę. 

6. Dokonania innych czynności, koniecznych do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 5. 
 
 

Oświadczam(y), że: 
 nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy 
kompleksowej, 
 okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą                  roku, 
 w przypadku, gdy w powiadomieniu o zawartej umowie sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego wymagane jest wskazanie sprzedawcy 
rezerwowego, jako wybranego sprzedawcę rezerwowego należy wskazać:  
☐  …………………….       
☐Sprzedawcę, który na terenie OSD, na którym znajdują się PPE mocodawcy, pełni rolę sprzedawcy z urzędu, a w przypadku gdy sprzedawcą 
z urzędu jest pełnomocnik, pierwszego sprzedawcę rezerwowego, który nie jest pełnomocnikiem, z aktualnej na dzień zgłoszenia zmiany sprzedawcy listy 
sprzedawców rezerwowych opublikowanej przez OSD. 
 
Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może mieć wpływ  
na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam 
własnoręcznym podpisem. 
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej 
zawartej z ………………… 
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Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). 

Podpis(y) Mocodawcy 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Przedłożone przez wykonawcę pełnomocnictwo wykracza poza czynności niezbędne dla 
przedmiotowego postępowania: 

- nie zachodzi konieczność wypowiedzenia obecnej umowy, która wygaśnie z  dniem 
31.12.2022r. 

- nie zachodzi konieczność zawierania umów o świadczenie usług dystrybucji – w odniesieniu do 
wszystkich PPE zmiana sprzedawcy nastąpi po raz kolejny, a zamawiajacy posiada ważne 
umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieoznaczony. 

 
 

13. Wykonawca Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada: 
1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest podmiotem 
wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz 
rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii 
wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?  
2) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest 
odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii 
na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, 
nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 649 i 730), w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez 
Zamawiającego w dokumentacji przetargowej? 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Ad. 1) zamawiający nie posiada statusu wytwórcy 
Ad.2) zamawiający nie posiada statusu prosumenta 

 
Pytania z dnia 20.09.2022 r.: 

1. Dotyczy § 6 ust. 1 projektowanych postanowień umowy : Wnosimy o to aby pełnomocnictwo 
udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego dopuszczało udzielanie dalszych pełnomocnictw 
podmiotom działającym na zlecenie Wykonawcy np. w zakresie zmiany sprzedawcy. Zgodnie 
bowiem z art. 106 Kodeksu cywilnego pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych 
pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy 
lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział XX pkt 2  (...)  Zamawiający dopuszcza udzielenie 
Pełnomocnictwa na wzorcu wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania treści 
upoważnienia. Jednocześnie zamawiajacy informuje, że dopuszcza udzielanie dalszych 
pełnomocnictw. 
  

2. Jednym z obowiązków Wykonawcy jest pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umowy. Prosimy o 
potwierdzenie, że zapewnienie bilansowania handlowego na podstawie odrębnej umowy, o 
której mowa w § 3 ust. 4 projektowanych postanowień umowy nie stanowi podwykonawstwa 
w zakresie przedmiotu umowy i w związku z tym do takiego podmiotu nie stosuje się 
postanowień dokumentacji postępowania dotyczących podwykonawcy. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że do czynności związanych z bilansowaniem handlowym nie mają 
zastosowania postanowienia dotyczące podwykonawcy. 

 
3. Prosimy o podanie ilości punktów odczytu zdalnego i ilość punktów odczytu manualnego 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie posiada informacji ile punktów odczytu jest zdalnych a ile manualnych 
 

4. Czy dotychczasowa sprzedaż energii elektrycznej czynnej oraz jej dystrybucję odbywa się w 
ramach umowy kompleksowej z ENEA S.A? Jeśli tak to czy wraz z jej wygaśnięciem Miasto 
będzie miało umowę na świadczenie usług dystrybucji z OSD? 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisem SWZ Rozdział III pkt 11 - W odniesieniu, do wszystkich PPE zmiana 
sprzedawcy nastąpi po raz kolejny. Zamawiający (odbiorca) posiada umowy dystrybucyjne 
zawarte na czas nieoznaczony. W Załączniku nr 1 do SWZ w kolumnie „Obecny sprzedawca“ 
wskazano, jaki podmiot jest dostawcą energii. 
 

5. W SIWZ część I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ I ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA, 
SŁOWNICZEK, w punkcie 3. 5) zdefiniowaliście Państwo okres rozliczeniowy jako: Okres 
rozliczeniowy - okres, za który na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje 
rozliczenie zużytej energii elektrycznej, zgodny z okresem rozliczeniowym udostępnionym 
przez OSD działającym na danym terenie; Również w Umowie § 12 – Rozliczenie: Rozliczenia § 
12 1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 
rozliczeniowym udostępnionym przez OSD działającym na danym terenie. Wykazany na 
fakturze okres rozliczeniowy musi być zgodny z okresem rozliczeniowym udostępnionym 
Wykonawcy przez OSD. W przypadku stwierdzenia różnicy w okresie rozliczeniowym, 
Zamawiającemu/Odbiorcy przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji i ewentualnego 
żądania skorygowania faktury. Natomiast w SIWZ część I., punkcie 7 zapisane jest: Stosowane 
okresy rozliczeniowe - 2 m-ce. Proszę o wyjaśnienie jakie okresy rozliczeniowe będą 
obowiązywały 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Co do zasady stosowane są 2 m-czne okresy rozliczeniowe. 
Niemniej wykonawca winien w rozliczeniach zastosować okresy rozliczeniowe udostępnione 
wykonawcy przez OSD. 

 
II. Udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Data i godziny 

otwarcia i składania ofert pozostają bez zmian.  
 
III. Udzielone wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się  

o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania (655835). 

 
             DYREKTORA  

podpis nieczytelny 
Wojciech Nalazek 

................................................. 
(podpis kierownika zamawiającego) 


