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Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

przetargu nieograniczonym na  

„Zakup Energii Elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych 

XXXIV Grupa Zakupowa MAE ” 

 

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., zwana dalej „Pełnomocnikiem Zamawiającego”, 

informuje że Wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Pełnomocnik 

Zamawiającego przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami, bez ujawniania źródła 

zapytania, oraz publikuje je na http://www.mae.com.pl/bip 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną ? 

Odpowiedź 1 

Tak, po rozstrzygnięciu Postępowania każdy z Zamawiających otrzyma od Pełnomocnika 

przygotowaną Umowę Sprzedażową, która po podpisaniu przez Zamawiającego zostanie przez 

niego odesłana do wyłonionego Wykonawcy razem z dokumentami formalnymi: NIP, REGON, 

dokument umocowania dla osoby podpisującej, służącymi do poprawnego przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy. 

 

Pytanie 2 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 6 ust 8 pkt 2  - Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami 

działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), 

natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". 

Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest 

akceptowane przez Zamawiającego. 
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Odpowiedź 2 

Większość Zamawiających obecnego postępowania podlega wymogom ustawy z dnia 5 

września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (t. j. Dz.  U.  z  2018  

r. poz. 280.) więc  prawne wyodrębnienie na fakturze Nabywcy i Odbiorcy jest dla nich niezbędne. 

Zamawiający nie wnika w systemy bilingowe Wykonawcy ale akceptuje i dopuszcza  formę 

prezentowania danych Odbiorcy na wystawianych fakturach VAT stosowaną przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 3 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 7 ust.7- Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii 

z dnia 6 marca 2019  w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 

w obrocie energią elektryczną, w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu rozpatrzenia 

reklamacji Zamawiającego, Odbiorcy przysługuje bonifikata. Reklamacja nie może zostać 

uwzględniona automatycznie. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu. 

Odpowiedź 3 

Pełnomocnik Zamawiającego oczekuje, szybkiego i sprawnego rozpatrywania reklamacji, a  

mając na  uwadze fakt, iż tego typu zapisy w umowach sprzedaży energii są praktykowane na  rynku, 

Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do uwzględnienia proponowanej zmiany. Zapis 

pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 4 

Czy składając ofertę zarówno na część 1 i część 2 dopuszczalne jest złożenie wadium w formie 

jednego wspólnego dokumentu czy należy złożyć oddzielne dokumenty dla każdej części ? 

Odpowiedź 4 

Tak, wadium może być złożone w postaci jednego wspólnego dokumentu lub jednego 

przelewu, z zachowaniem właściwego opisu dot. części postępowania.  

 

 

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.  

 

 

 

 

 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 

(-) 
Arkadiusz Piotrowski 

 


