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WYJAŚNIENIA NR 1 SWZ 

 
 

  

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Postępowanie o udzielenie 

zamówienia na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do 

obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii  z/s w Krośnie” 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, działając na podstawie art. 284 

ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                    

z 2022 r. poz. 1710), przekazuje treść złożonych pytań w ww. postępowaniu                            

o udzielenie zamówienia publicznego oraz treść udzielonych odpowiedzi:  

 

Działając na podstawie  ustawy Prawo Zamówień Publicznych  zwracamy się z prośbą, jako 

Wykonawca, o wyjaśnienie i modyfikację zapisów treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ). 

Pytanie  nr 1 

SWZ Rozdział XVIII pkt. 5 oraz rozdział XXI   

Uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej 

posiadają Generalne Umowy Dystrybucyjne, zawarte z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego, które objęte są klauzulą tajności i nie mogą być udostępniane stronom 

trzecim, w tym także Zamawiającemu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą               

o wykreślenie wskazanych zapisów z treści dokumentacji przetargowej. Jednocześnie 

informujemy, że w ramach przedmiotowego postępowania w miejsce Generalnej Umowy 

Dystrybucyjnej Zamawiający może wymagać od Wykonawcy złożenia oświadczenia                            

o posiadaniu GUD, zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższą propozycję 

Wykonawcy i dokonuje modyfikacji zapisu Rozdz. XVIII pkt 5, tiret 2 SWZ poprzez dodanie 

zapisu: „lub oświadczenie o posiadaniu GUD, zawartej z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego”. 

 

Pytanie nr 2 

SWZ Rozdział XVIII 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej  

lub korespondencyjnie? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcie umowy drogą korespondencyjną 

lub w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 3 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę 

sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji  

b) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?  

c) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży 

energii elektrycznej? 

d) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych 

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 

przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach 

akcji promocyjnych/programów lojalnościowych? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualnie ma zawartą - w dniu 30 grudnia 2021 r.- 

„Umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej     

Nr WIWA.272.24.2021” z PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 6, 35-959 

Rzeszów. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 

31.12.2022 r. Zamawiający podaje, że nie zawierał żadnych aneksów do ww. umowy. Okres 

wypowiedzenia obowiązującej umowy kompleksowej określony jest w „REGULAMINIE 

WYKONYWANIA UMÓW KOMPLEKSOWYCH PGE OBRÓT S.A.” stanowiącym załącznik do 

przedmiotowej umowy. 

 

Pytanie nr  4 

SWZ Rozdział XVII oraz Załącznik nr 3 do SWZ pkt. 5 ppkt. 4 

Prosimy o doprecyzowanie czy w kryterium „termin płatności faktury” Zamawiający będzie 

liczył ten termin od wystawienia faktury przez Wykonawcę czy od doręczenia faktury do 

Zamawiającego?  

Odpowiedź: Termin płatności faktury wskazany przez Wykonawcę w ofercie liczony będzie 

od dnia otrzymania  przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
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Pytanie nr 5 

Załącznik nr 3 do SWZ pkt. 5  

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje ceny zgodnej z taryfą Wykonawcy, która 

ulegnie automatycznie zmianie po zatwierdzeniu nowej taryfy przez Prezesa URE i Zarząd 

Spółki? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oczekuje ceny zgodnej z taryfą Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 6 

SWZ Rozdział IX 

Prosimy o podanie adres skrzynki epuap, na który należy złożyć ofertę? 

Odpowiedź: adres skrzynki ePUAP: /wiwkrosno/skrytka 

 

Pytanie nr 7 

W imieniu Wykonawcy zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co 

najmniej 14 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert. 

 

Zamawiający podaje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ dokonuje 

zmiany:   

➢ - treści zapisów SWZ - ZMIANA NR 3 TREŚCI SWZ; 

➢ - godziny składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu poprzez zmianę treści SWZ  -    

ZMIANA NR 3 TREŚCI SWZ; 

➢ - ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

 

 

Podkarpacki 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

z up. ( - ) 

Janusz Ciołek 

Z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

 

 


