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Pytania i odpowiedzi  

 

 

Pytanie I: Czy w ramach dalszej współpracy sprzedaż energii elektrycznej może być realizowana 

w ramach umowy kompleksowej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również taką możliwość realizacji umowy.  

Pytanie II: Jak długo Oferent pozostaje związany ofertą? 

Odpowiedź: Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

Pytanie III : Do jakiej daty nastąpi rozstrzygnięcie przetargu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić daty rozstrzygnięcia przetargu.  

1) Prośba o zmianę w SIWZ/Istotnych Warunkach umowy :  

Warunkiem wystawienia faktury VAT jest pozyskanie danych o ilości zużytej   energii od OSD ? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza, aby warunkiem wystawienia faktury VAT było 

pozyskanie danych o ilości zużytej  energii od OSD.  

W związku z powyższym zmianie ulega zapis Istotnych Postanowień Umowy załącznik nr 3 

SIWZ  pkt 7.5 na: 

„Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Dostawcę jest dokonanie odczytu, o którym mowa 

w pkt 7.4), lub pozyskanie danych o ilości zużytej energii od OSD z zastrzeżeniem pkt 7.6) b”. 

2) Prośba o zmianę w SIWZ/ Istotnych Warunkach umowy :  

Pytanie: Należności z tytułu sprzedanej energii płatne będą w terminie 30 dni od daty wystawienia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

3) Prośba o zmianę w Istotnych Warunkach umowy :  

Za datę płatności uznaje się datę wpływu na rachunek Dostawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów. 



W związku z powyższym zmianie ulega zapis Istotnych Postanowień Umowy załącznik nr 3 

SIWZ  pkt 7.7 na: 

„Za datę płatności uznaje się datę wpływu na rachunek Dostawcy” 

Oraz zmianie ulega zapis z pkt 1.4 b) SIWZ na następujący:  

„Termin płatności faktur ustala się do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. Płatność nastąpi przelewem na konto Dostawcy podane na fakturach. Za datę płatności 

uznaje się datę wpływu na rachunek Dostawcy.    

 

 

Mając na uwadze powyższe zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert na następujące: 

 

a) Ofertę należy przesłać na adres Przedsiębiorstwa, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 

12.12.2017r.  do godz.15
00

 (decyduje data wpływu) lub złożyć osobiście w Kancelarii PWiK 

Sp. z o.o.   ul. Marklowicka 15 w Wodzisławiu Śląskim do dnia 13.12.2017r. do godziny 9
00

 

b) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2017r. o godzinie 9
30

 

 


