
 

Baborów, dnia 07.08.2021 r. 
 

Zamawiający: 
Zakład Usług Komunalnych Baborów sp.  z o.o. 
ul. Krakowska 1 
48-120 Baborów 

INFORMACJA 2 
 
Znak sprawy: P/1876/2021 
 
Dotyczy: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG 
KOMUNALNYCH BABORÓW SP.  Z O.O.” -  
 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, 

wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/OPiW. 

 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1. 

Wnosimy o zmianę wartości w ust. 6 § 2 Załącznika nr 2 do SIWZ na wartość: 
„+/- 20%”. Jednocześnie informuję, że obecne zapisy (+/-50%) mogą znacznie 
wpłynąć na wzrost wartości oferty. 
 
Odpowiedź 1. 

Załącznik nr 2 do SWZ, par. 2, ust. 6 pozostanie bez zmiany. Zamawiający zwraca uwagę, że 

określenie związane z minimalnym zużyciem energii elektrycznej jest związane wprost z 

postanowieniem ustawy Pzp opisanym w art. 433 p. 4.  

Z punktu widzenia Zamawiającego i Wykonawcy istotny jest zapis   w ust. 5, par. 6 załącznika nr 

2 do SWZ o treści: „Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii 

elektrycznej jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według 

jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego na podstawie rzeczywistych 

odczytów. Nabywca nie dopuszcza dokonywanie rozliczenia zobowiązań na podstawie 

szacowanego zużycia energii.” co w kontekście zapisu Załącznika nr 1 do SWZ, Informacje 

pozostałe, p. 9 o treści: „W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego 

zużycia energii elektrycznej objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu  Zamawiający 

przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż 

rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie,  tj. zwiększeniu bądź 

zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane 

prognozowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do 

zakupu energii elektrycznej w podanej wysokości.” oznacza, że Zamawiający zapłaci za zużytą 

energię elektryczną.  

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.  
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