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K-IO.272.2.2015.V 
data: Kołobrzeg, 20 lutego 2015 r. 

Wg rozdzielnika 
 
Dotyczy:   Przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto 

Kołobrzeg i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg” 

 

Pytania i odpowiedzi Nr 1 z dnia 20 lutego 2015 r. 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r.   poz. 907 ze zmianami udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców: 
 
Pytanie 1:  
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą 
korespondencyjną. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach podpisanie umowy drogą 
korespondencyjną. 
 
Pytanie 2: 
 Zwracamy się z prośbą o zmianę § 4 ust. 6 Projektu Umowy %./K-IO/2015 na zapis o treści: 
„6. W przypadku uzasadnianych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury 
złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona 
przesz Wykonawcę w terminie 14 dni. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego z obowiązku zapłaty 
należności wynikającej z faktury.” 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w 
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 
623, z późń. zm), ustawowy termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. 
Ponadto w projektach umów, zawieranych z poszczególnymi jednostkami w § 2 ust.5 jest 
wyszczególniony termin 14 dniowy.  
      

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu rozpatrywania reklamacji z 7 dniowego na 14 
dniowy. W związku z powyższym § 4 ust. 6 Projektu umowy będzie miał następujące brzmienie” 
 
„W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Kupujący 
złoży reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona 
przez Wykonawcę w terminie do 14 dni, od daty jej złożenia” 
 
Pytanie 3: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie  w części III pkt 1 SIWZ informacji odnośnie zawarcia  
przez Sprzedawcę, w imieniu Kupujących umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. W 
drodze wyjaśnienia informujemy, iż w ramach Pełnomocnictwa przeprowadzamy całą procedurę zmiany 
sprzedawcy oraz wnioskujemy w Państwa imieniu o zawarcie umowy na świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej. Sporządzona Umowa zostanie wysłana na Państwa adres, celem jej podpisania. 
Uznajemy za zasadne, aby to Państwo byli stroną Ponadto w części III pkt 2 SIWZ jest określone, iż 
Sprzedawca ma doprowadzić do podpisania umów o świadczenie usługi dystrybucji. 
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Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z części III  pkt 1 SIWZ informacji o następującym 
brzmieniu. 
„Nowy sprzedawca będzie upoważniony do rozwiązania umów kompleksowych i zawarcia w 
imieniu  kupujących umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej” 
 
 

z poważaniem 
 
       Naczelnik Wydziału Komunalnego 

/ Karol Królikowski/        inż. Karol 


