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00-013 Warszawa 

Warszawa, dn. 4 lipca 2017. 

Adm-290/376/17 

WYJAŚNIENIA 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa energii 

elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 4" 

SPRAWA WSA-ZP-07/2017 działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań 

dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1. Pytanie. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź. 

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy w trybie obiegowym (drogą korespondencyjną). 

2. Pytanie. 

Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz kolejny? 

Odpowiedź. 

Procedura zmiany sprzedaży będzie przeprowadzona kolejny raz. 

3. Pytanie. 

Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej? 

Odpowiedź. 

Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest PKP Energetyka S.A. 

4. Pytanie. 

Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? 

Odpowiedź. 

Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc. 
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5. Pytanie. 

Czy aktualnie obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak to jaki jest okres wypowiedzenia 

aktualnie obowiązujących umów, kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie? 

Odpowiedź. 

Zawarte umowy wymagają wypowiedzenia z terminem jednego miesiąca. Umowy zostaną wypowiedziane 

przez Wykonawcę robót budowlanych, który jest aktualnie użytkownikiem budynku zlokalizowanego przy 

ulicy Pankiewicza 4. Odpowiedzialnym za wypowiedzenie umowy jest Zamawiający. 

Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej został wstępnie określony na 01.09.2017 r., 

lecz może ulec przesunięciu w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie zakończy prac w 

planowanym terminie. W takim przypadku termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej zostanie 

odpowiednio przesunięty w czasie. Zamawiający mając świadomość ewentualnego przesunięcia w czasie 

opisał odpowiednio zasady przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD oraz powiązał z tym 

termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej oraz termin realizacji w § 7 wzoru umowy. 

Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

Treść wyjaśnień oraz modyfikacje SIWZ nie zmieniają w istotny sposób ustalonych zasad postępowania 

przetargowego a także przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Pytanie. 

Jaki jest planowany termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej? 

Odpowiedź. 
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