
Prószków, 06.10.2017 r.  
 

Do Oferentów 
 
dot. zapytania ofertowego  „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE, BIURA I WARSZTATÓW 
W PRÓSZKOWIE, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJ ĄCYCH SIĘ NA 
TERENIE GMINY D ĄBROWA,  PRÓSZKÓW I OPOLE”  
 
W odpowiedzi na zapytania Oferentów, które wpłynęły  dn. 06.10.2017 r. 
 

 
Odpowiedź na pytanie  nr 1 
Zgodnie z rozdz. II pkt 7 „Zamawiający przekaże dane w wersji elektronicznej Excel  jako 
rozbudowane zestawienie o treści podanej w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego zawierające 
potrzebne dane do zmiany umowy (tj. nazwa dotychczasowego Sprzedawcy, numer aktualnie 
obowiązującej umowy, data zawarcia, okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy, numer 
ewidencyjny PPE) oraz podpisze/prześle inne niezbędne dokumenty (np.: pełnomocnictwo do 
zgłoszenia umowy wg druku Wykonawcy (po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego), 
dokument nadania NIP i REGON, KRS).” 
Zamawiający przekaże wszelkie niezbędne dane będące w jego posiadaniu. 



 
Odpowiedź na pytanie  nr 2 
 
Zapis Rozdz. II pkt 9 ppkt 2 mówi: 
„Należność za zużytą energię elektryczną będzie rozliczana osobno dla taryfy C11 
i C21, w miesięcznych okresach, na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w 
układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w ofercie 
i umowie oraz opłaty handlowej.” 
 
Zapis o rozliczeniu na podstawie wskazań jest dla Zamawiającego równoznaczny,  z tym że należne 
wynagrodzenie będzie zapłacone za faktycznie pobraną energię elektryczną. 
Wobec powyższego Zamawiający nie widzi podstaw do dopisana proponowanego stwierdzenia. 
 

 
 
Odpowiedź na pytanie  nr 3 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności faktur.  
Natomiast wyraża zgodę na wystawianie faktury w formie elektronicznej i przesyłanie jej na adres 
wskazany w umowie przez Zamawiającego.   
 

 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
 
Zamawiający wymaga zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku jedynie ceny oferty brutto, 
uwzględniającej wszystkie koszty zgodnie z Rozdz. IV oraz w formularzu oferty wartości netto 
i brutto. Zamawiający dopuszcza cenę jednostkową energii dla 1 kWh do czterech miejsc po 
przecinku. 
 



 
 
 
Pyt. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
 
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 
 
 
Pyt. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na 
wskazany adres e-mail? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
 
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany 
w umowie adres e-mail. 
 
 
Pyt. 7 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 na pytanie nr 7 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur szacunkowych. 
 


