
 

 
1 

Warszawa, 2017-10-18 

WZP.270.136.2017 

2017-14574 

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą przy ul. Stanisława Dubois 5A 

w Warszawie znak sprawy: WZP.270.136.2017. 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców 

w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść 

pytań i udziela wyjaśnień. 

 
 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie Umowy drogą korespondencyjną. 
 
Pytanie 2. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany 
adres e-mail? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z § 6 ust. 13 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzoru Umowy Wykonawca zobowiązuje się do 
przesłania prawidłowo wystawionych faktur w postaci elektronicznej lub papierowej (…). 
 
Pytanie 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? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po 
otrzymaniu faktur rzeczywistych). 
 
Pytanie 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 
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aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem 
praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej? 
Odpowiedź: 
Odnośnie części pytania dot. „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej 
w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa”, Zamawiający zawarł zapisy 
przewidujące tego typu zmiany w § 10 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzoru Umowy. 
Odnośnie drugiej części pytania ”… wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem 
praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej”, Zamawiający nie 
wyraża zgody na zmianę ceny jednostkowej z powodów wskazanych w pytaniu.  
 
Pytanie 5. 
Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla PPE.   
Odpowiedź: 
Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla PPE jest PGE Obrót S.A. 
 
Pytanie 6. 
Czy będzie to kolejna zmiana sprzedawcy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że będzie to kolejna, 3 zmiana sprzedawcy. 
 
Pytanie 7. 
Na terenie jakiego OSD znajdują się poszczególne PPE? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że PPE znajduje się na terenie obsługiwanym przez innogy Stoen 
Operator Sp. z o.o. 
 
 

Z poważaniem, 
 

wz. Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 
 

(-) dr inż. Kajetan Wojsyk 
Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa 

i Współpracy Międzynarodowej  

 

 

 

 

Sporządził: Pędzińska Aleksandra 


