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WYJAŚNIENIA nr. 1 

Dot.: Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej, z podziałem na 2 zadania. 

 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 
zamówienia publicznego nr 25/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

Pytanie 1: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?  

Odpowiedź 1: 
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

 
Pytanie 2:  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail? 

Odpowiedź 2: 
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail. Adres 

poczty elektronicznej zostanie wskazany w umowie zawartej po rozstrzygnięciu postępowania. 
 

Pytanie 3: 

Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych PPE oraz jaki jest okres 
wypowiedzenia aktualnych umów? 

Odpowiedź 3: 
Zamawiający informuje, że w przypadku zadania nr. 1 sprzedawcą energii elektrycznej do budynku 

zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 5 b w Wałbrzychu jest TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o. z siedzibą 
w Katowicach. Dla zadania nr. 2 sprzedawcą energii elektrycznej w budynku przy Al. Armii Krajowej 54 we 

Wrocławiu  jest ESV4 Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach. Umowy dla obu zadań kończą się w tym samym 

terminie w stosunku do dwóch lokalizacji, tj. z dniem 31 grudnia 2017 roku. 
 

Pytanie 4: 
Czy dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym będzie to pierwsza czy kolejna zmiana 

sprzedawcy? 

Odpowiedź 4: 
Zamawiający informuje, że dotychczas nie było zmiany Sprzedawcy i dotyczy to obu zadań. 

 
 

Biorąc pod uwagę że w/w odpowiedź nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian  

w ofertach, nie ma zastosowania art. 38 ust 6. w/w Ustawy Pzp. Jednocześnie informuję, że wyjaśnienia 
treści SIWZ są wiążąca dla wszystkich Wykonawców  i stanowi integralną częścią Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 25/2017.  
 


