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Węgorzewo, 11 października 2016 
 
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 

Spółka z o.o. tel./fax 87 427 28 28 
ul. Sienkiewicza 24; 11-600 Węgorzewo 

Sąd Rej. Olsztyn VIII Wydz. Gosp. 
    KRS 000048733 

Kapitał Zakładowy 13.671.000 
NIP 845-17-78-823; REG. 511340789 
 
 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ZUK SP. z o.o. 
w  WĘGORZEWIE w ROKU 2017” 

 
nr sprawy: 439/2016 
 
 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ. 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 
 
 
Odpowiedź na pytanie przesłane 11.10.2016 r. 
 
Pytanie 1: 
 
Dotyczy § 5 ust. 3 załącznika nr 8 do SIWZ „Umowa sprzedaży (projekt) – po modyfikacji dn. 11.10.2016 r.” 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o rezygnację we wskazanym zapisie z obowiązku zamieszczania 
w dodatkowym zestawieniu dołączonym do faktury informacji dotyczących wskazań licznika na początku i na 
końcu okresu rozliczeniowego. Informujemy, że w fakturach oraz zestawieniach generowanych z systemu 
bilingowego Wykonawcy nie występują wskazane dane. Faktury w kształcie wystawianym przez Wykonawcę 
spełniają wymogi określone przepisania prawa, w szczególności art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004r. 
o podatku od towarów i usług.  

Wymóg wprowadzenia dodatkowych informacji w zestawieniu rozliczenia dołączonym  
do faktury wiąże się ze zmianą systemów bilingowych, co nie jest możliwe do realizacji  
na zasadach przyjętych w niniejszym postępowaniu. Wykonawca pragnie ponadto zauważyć, iż nie wszyscy 
Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego publikują wskazania poprzednie i obecne liczników na Platformie Wymiany 
Informacji. 

Brak zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian może ograniczyć udział w niniejszym postępowaniu części z 
Wykonawców, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania, o której 
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.  

Zamawiający podkreśla, że informacje o wskazaniach układu pomiarowo-rozliczeniowego (stan 
początkowy/końcowy) Wykonawca winien uwidocznić na odrębnym zestawieniu stanowiącym załącznik do 
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faktury. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia, stanu początkowego/końcowego w sytuacji, gdy 
informacje takie zostaną udostępnione przez Operatora Systemu Dystrybucji.  

Tym samym, jeżeli OSD nie zamieści na tzw. Platformie Wymiany Informacji (PWI) informacji o wskazaniach 
(stan początkowy/końcowy), a wyłącznie dane o zużyciu, Wykonawca nie będzie zobowiązany do zamieszczenia 
w załączniku do faktury informacji, których nie uzyskał od OSD. 

W związku z powyższym do §5 ust. 3 Projektu umowy (załącznik nr 8) dodaje się zapis: „ (….) wskazanie licznika 
na początku i na końcu okresu rozliczeniowego, gdy informacje te zostaną udostępnione przez OSD”.  

Projekt umowy po modyfikacji §5 ust. 3 umieszczono na stronie www.zukwegorzewo.pl 
 
 
Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ. 
 
Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 
        z poważaniem 


