
 
 
 

 

 

RAG.214.4.2019      Wrocław, dnia 11 września 2019 r. 
 
 
Do wszystkich Wykonawców 
Nr sprawy: ZPD-1/2019 

 
 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: „Kompleksowa dostawa 

energii elektrycznej dla Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu”, ZPD-1/2019 

 

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 

wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) sporządzonej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: „Kompleksowa dostawa 

energii elektrycznej dla Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu”, ZPD-1/2019. 

 

Pytanie 1. 

 

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne  

do realizacji umowy, dane i dokumenty w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca 

będzie potrzebował następujących: 

a) danych: 

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 

- numer NIP 

- numer REGON 

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, numer, kod pocztowy) 

- przeznaczenie punktu poboru 

- grupa taryfowa  

- kod PPE 

- roczny wolumen energii elektrycznej 

- numer licznika 

- numer aktualnie obowiązującej umowy 

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy 

b) dokumentów: 

- pełnomocnictwo 

- dokument nadania numeru NIP 

- dokument nadania numeru REGON 

- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka 

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oraz pełnomocnictwa 

- numer rachunku bankowego 
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Odpowiedź 

 

Tak.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne dane i dokumenty do realizacji 

umowy, również w wersji elektronicznej. 

 

 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający doda do formularza cenowego pozycję „Opłata OZE” wyrażoną w zł/MWh 

oraz o pozycję „Opłata kogeneracyjna” wyrażoną w zł/MWh. W ramach wyjaśnienia 

informujemy, że obie te opłaty przewiduje aktualna taryfa dystrybucyjna OSD. 

 

Odpowiedź 

 

Tak.  

Zamawiający umieścił w Szczegółowej kalkulacji ceny oferty – załącznik nr 2a SIWZ dwie 

kolumny: Opłata OZE i Opłata kogeneracyjna wyrażone w zł/MWh. 

 

 
 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
 

Czesława Kowalska-Mydlarczyk 


