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Łużycki Bank Spółdzielczy 

Lubań 
82 8392 0004 3900 0589  

2000 0060 
 

Łużycki Bank Spółdzielczy 
Lubań 

06 8392 0004 3900 0589  
2000 0070 

 
PKO BP S.A. w Warszawie 

04 1020 5226 0000 6002  
0492 7606 

 
NIP: PL 615-14-97-881 

 
REGON: 230376046 

 
Sąd Rejonowy dla  

Wrocławia – Fabrycznej 
IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru 
Sądowego 

nr KRS 0000046613 
 

Biuro Obsługi Klienta: 
 

(75) 77 32-061 
(75) 77 32-062 
(75) 77 42-106 
(75) 77 42-107 
 

Fax: (75) 77 32-665 
 

e-mail: 
bok@bwio.pl 

 
Sekretariat 

– Zarząd Spółki 
 (75) 77 39-591 

 
e–mail: 

sekretariat@bwio.pl 
 

Tel. alarmowy: 
 

(75) 77 32-288 
 

Internet: 
www.bwio.pl 

 
 

Kapitał zakładowy: 
 

89.881.182,00 zł 
 

Kapitał wpłacony: 
 

89.881.182,00 zł 
 

 
Nr rejestracyjny certyfikatu: 

12 100 32020 TMS 

 
Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia 

Spółka Akcyjna wdrożyła i stosuje system 

zarządzania jakością w zakresie: 

ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie 

wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, 

pobór prób oraz wykonywanie badań 

laboratoryjnych wody, ścieków, osadów 

ściekowych i gleby. 

Wdrożony system zarządzania jakością spełnia 

wymagania normy  ISO 9001:2015 r. 

 

  Nr rejestrowy BDO: 000011159 

Bogatynia, dnia   12.10.2021r.                      . 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony „Sprzedaż energii elektrycznej dla Bogatyńskich Wodociągów i 
Oczyszczalni S.A. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022” – odpowiedzi na pytania 
  
 
 

Zamawiający – Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. zawiadamia, że w trakcie toczącego się 
postępowania wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi: 
 
 
  

1. Czy umowy dystrybucyjne (jeśli Zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 
określony czy nieokreślony? 
 
Odpowiedź: 
Umowy dla każdego punktu PPE to umowy kompleksowe. 
W umowach świadczenie usług dystrybucji zawarte jest na czas nieokreślony. 
 

2. Czy w przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usług dystrybucji, Zamawiający sam 
doprowadzi do ich zawarcia? 
 
Odpowiedź: 
Wszelkie sprawy formalne związane ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z SWZ 
leżą w gestii Wykonawcy. Wszystkie punkty PPE posiadają aktualne umowy dystrybucji w 
ramach umowy kompleksowej. 
 

3. Wykonawca prosi o podanie do kiedy obowiązują obecne umowy dla poszczególnych punktów 
poboru. 
 
Odpowiedź: 
Obecna umowa (z aneksem kształtującym cenę energii elektrycznej) obowiązuje do 
31.12.2021 roku. Po tej dacie umowa ulega automatycznemu przedłużeniu z opłatami i 
stawkami zawartymi w aktualnej taryfie dotychczasowego Sprzedawcy, o ile nie zostanie 
wypowiedziana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy korespondencyjnie w formie 
elektronicznej? 
 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy korespondencyjnie w formie 
elektronicznej? 
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5. Wykonawca prosi o udzielenie informacji na poniższe pytania: 
1)      jaki jest nr umowy z obecnym sprzedawcą 

2)      jaki jest typ umowy na poszczególne PPE (sprzedaży/kompleksowa)  

3)      data zawarcia umowy 

4)      obowiązuje od  

5)     obowiązuje do  

6)   okres wypowiedzenia [m/c]  

W  przypadku gdy Zamawiający posiada rozdzielone umowy, prosimy o podanie również 

poniższych informacji: 

7)    numer umowy z OSD, 

8)   data zawarcia 

9)   obowiązuje od 

10)   obowiązuje do 

11)   okres wypowiedzenia [m/c] 

Odpowiedzi: 

Ad.5.1. Ze względu na zastrzeżenie poufności informacji związanych z realizacją umowy, 
pozostałe informacje zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po zawarciu z nim umowy. 
Ad.5.2. Umowy dla poszczególnych PPE to umowy kompleksowe. 
Odpowiedzi na pkt.5 podpunkt 3 do 5 udzielono w punkcie trzecim. 
Ad.5.6. Oświadczenie woli o rozwiązaniu na miesiąc przed upływem terminu. 
 

6. Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że podane przez Zamawiającego 
parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z 
aktualnymi umowami dystrybucyjnymi? Wykonawca wyjaśnia, że w trakcje zmiany 
sprzedawcy nie ma możliwości dokonywania zmiany parametrów technicznych. 
 
Odpowiedź: 
Moce umowne i grupy taryfowe są zgodne z umowami (załącznik nr 1 do SWZ). Na chwilę 
obecną nie są planowane zmiany powyższych parametrów technicznych. 
 

7. Czy Zamawiający ma zawarte umowy lub aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej?  
 
Odpowiedź: 
Nie. 
 

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 
przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych 
lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub 
innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. 
Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych 
przepisów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Wynika to jednoznacznie z treści SWZ.  
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9. Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? 
Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie energii 
elektrycznej? 
 
Odpowiedź: 
W przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej. 

10. Czy w przypadku nieuzyskania od Operatora Systemu Dystrybucji wskazań liczników w 
wymaganym terminie, zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur szacunkowych 
lub będzie sam podawał odczyt rzeczywisty (korygowany po otrzymaniu faktur rzeczywistych) 
w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez zamawiającego środków finansowych 
przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za 
energię elektryczną na rzecz sprzedawcy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur szacunkowych. Współpraca pomiędzy 
Wykonawcą a OSD leży w gestii Wykonawcy, a ewentualne trudności z niej wynikające nie  
mogą obciążać Zamawiającego. Wszelkie reklamacje Wykonawca rozstrzyga samodzielnie z 
OSD.  
  

11. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany 
podatku od towarów i usług? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów 
i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej 
zmiany podatku od towarów i usług. 
 

12. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany 
podatku akcyzowego? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i nie 
będzie wymagała zgody Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej 
zmiany podatku akcyzowego. 
 
 
                                                                                             


