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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 
NUMER 1 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 

obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii 

elektrycznej” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 614838-N-

2020 w dniu 24.11.2020 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. reprezentowana przez 

Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

Pytanie nr 1. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmuje określenie jako dzień zapłaty faktur 

VAT datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

Odpowiedź nr 1. 

Zamawiający zgadza się z zapisem, że dzień zapłaty faktury VAT jest uznanie rachunku 

bankowego Wykonawcy. 

 

 

Pytanie nr 2. 

Czy zamawiający dopuszcza w Formularzu cenowym rozbicie taryfy C21 na dwa osobne 

wiersze ze względu na inne wartości mocy umownej. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, 

prosimy o podanie wolumenu w rozbiciu na okresy zdefiniowane przez sezonowość mocy 

umownej. 

Odpowiedź nr 2. 

Zamawiający dopuszcza w Formularzu cenowym rozbicie taryfy C21 na dwa osobne wiersze. 

W związku z powyższym zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ, stanowi załącznik do niniejszej 

odpowiedzi. 

 

 

Pytanie nr 3. 

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji 

ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji  

z zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie 

modyfikacji treści SIWZ polegającej na wprowadzeniu do niniejszego postępowania obok 

komunikacji w formie tradycyjnej, możliwości stosowania komunikacji elektronicznej  

z wykonawcami, w tym umożliwieniu wykonawcom złożenia oferty, oświadczeń, a także 

dokumentów w wersji elektronicznej.  

Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z komunikatem z dnia 20.03.2020 r. dostępnym na stronie 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-

elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego), UZP w obecnej sytuacji stanu epidemii, 

rekomenduje aby w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów 

unijnych komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą  

w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału  
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w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. UZP wskazał, iż zastosowanie 

komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem 

uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, w uzasadnionych przypadkach - do 

których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - do zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert, w tym 

sposobu komunikacji w postępowaniu. 

Odpowiedź nr 3. 

Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania komunikacji elektronicznej, w tym 

umożliwienia wykonawcom złożenia oferty, oświadczeń, a także dokumentów w wersji 

elektronicznej.  

 

 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SIWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 

 


