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Parczew, 21.11.2016 r. 

  
Dział Zamówień Publicznych 
 fax (83) 355 21 13 
 zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/16/2016 (1) 

     Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie” 

 
 
 
 

 
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

  

  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164), 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na 

poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Pytanie 1: 

     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:  
      Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych. 

     Pytanie 2  

     Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? (dekadowy, miesięczny, 
dwumiesięczny) 

     Odpowiedź:  
     Dla wszystkich PPE jest obecnie miesięczny okres rozliczeniowy. 

     Pytanie 3 

     Czy okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem kalendarzowym? 
     Odpowiedź:  
     Tak. Okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem kalendarzowym . 

     Pytanie 4  

     Czy umowy o świadczenie usług dystrybucji są zawarte na czas nieokreślony?  
 
     Odpowiedź:  
     Tak. Umowy o świadczenie usług dystrybucji są zawarte na czas nieokreślony. 

     Pytanie 5  
     Czy dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym będzie to pierwsza zmiana 

sprzedawcy? 
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     Odpowiedź :  
     Nie. Dla Zamawiającego jest to kolejna zmiana Sprzedawcy. 

   Pytanie 6  

   Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów kompleksowych / umów 
sprzedaży energii elektrycznej? 

     Odpowiedź:  
     Z dniem 31.12.2016 r. wygasają aktualne umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

Pytanie 7  

Czy Zamawiający przekaże wybranemu wykonawcy niezbędne dane do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy w pliku excel?         
Odpowiedź:  
Wszystkie niezbędne dane są już podane w dokumentacji. 
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