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ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby 

Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”  
 
 
         Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907) Zamawiający informuje, iż  wpłynęły zapytania do 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień. 
 
 
PYTANIE NR 1 
Czy posiadają Państwo obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż i 
dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy  przeprowadzana jest po 
raz pierwszy? 
ODPOWIEDŹ NR 1 
Umowy są rozdzielone na sprzedaż i na dystrybucję. Procedura zmiany sprzedawcy nie jest 
przeprowadzana po raz pierwszy. 
 
PYTANIE NR  2 
Do kiedy obowiązują obecne umowy sprzedaży energii elektrycznej a do kiedy umowy 
kompleksowe i jaki jest ich okres wypowiedzenia? 
ODPOWIEDŹ NR 2 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zostały podpisane umowy na sprzedaż  
na czas oznaczony tj. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r  
 
PYTANIE NR  3 
Proszę o podanie nazwy obecnego sprzedawcy energii elektrycznej oraz podanie nazwy 
operatora systemu dystrybucyjnego. 
 
ODPOWIEDŹ NR 3 
Sprzedawca energii elektrycznej – TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.  
Operator systemu dystrybucyjnego – TAURON Dystrybucja S.A. oraz PKP Energetyka 
 
PYTANIE NR  4 
Czy Zamawiający udzieli w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu , Wykonawcom, 
niektórzy nie byli obecni na otwarciu? 
ODPOWIEDŹ NR 4 
Tak. 
 
PYTANIE NR  5 
Czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 
ODPOWIEDŹ NR 5 
Tak. 



PYTANIE NR  6 
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania w 
kwestiach związanych z rozwiązaniem aktualnie obowiązującej umowy kompleksowej lub 
umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz ze zgłoszeniem nowej umowy sprzedaży i 
przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy? 
ODPOWIEDŹ NR 6 
Tak. 
 
PYTANIE NR  7 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa m.in. do   
zawarcia Umowy o Świadczeniu Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi 
Systemu Dystrybucyjnego wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego 
zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego? 
Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie 
m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru 
umowy  zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na 
warunkach obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach 
obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi 
dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. 
ODPOWIEDŹ NR 7 
Tak. 
 
PYTANIE NR  8 
Czy aktualne umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony i nie wymagają 
wypowiedzenia? 
ODPOWIEDŹ NR 8 
Tak. 
 
PYTANIE NR  9 
Zwracam się z zapytaniem , czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 
procesu zmiany Sprzedawcy między innymi: numer licznika, numer ewidencyjny lub nr PPE, 
numer aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia oraz okresu wypowiedzenia 
dotychczasowej umowy, nazwa dotychczasowego Sprzedawcy w wersji edytowalnej: word, 
excel, a także pozostałe dokumenty rejestrowe i stosowne umocowania? 
ODPOWIEDŹ NR 9 
Tak. 
 
PYTANIE NR  10 
W punkcie III SIWZ : Termin wykonania zamówienia proszę o dopisanie: ,,Rozpoczęcie 
sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany 
sprzedawcy”  
ODPOWIEDŹ NR 10 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR  11 
Proszę o następującą modyfikację par. 5 ust. 7 umowy: „Rozliczenia za zakupioną energię 
odbywać się będą na podstawie odczytów układów pomiarowo- rozliczeniowych 



udostępnionych Wykonawcy przez OSD zgodnie z okresami przekazywania danych 
pomiarowo-rozliczeniowych przez lokalnego OSD”.  
ODPOWIEDŹ NR 11 
Patrz modyfikacja. 
 
PYTANIE NR  12 
Dotyczy zapisu par. 7 ust. 1 umowy. Prosimy o dopisanie zwrotu „Rozpoczęcie sprzedaży 
nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy”.  
ODPOWIEDŹ NR 12 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR  13 
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy C1X odOperatora Systemu 
Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur 
szacunkowych (korygowanych 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 NR 13 
Nie. 
 
PYTANIE NR  14 
Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii miesięczny, 
dwumiesięczny?  
ODPOWIEDŹ NR 14 
Okres rozliczeniowy dla punktów poboru jest dwumiesięczny tylko w pozycji nr 53  
zestawienia punktów dla Gminy Wegliniec okres rozliczeniowy jest jednomiesięczny. 
 
PYTANIE NR  15 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do wypowiedzenia 
umów i przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel 
najpóźniej w dniu podpisania umowy? 
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował dla każdego punktu poboru następujących 
danych: 
- nazwa i adres firmy; NIP 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa (obecna i nowa); 
- moc umowna; 
- planowane roczne zużycie energii; 
- numer licznika; 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy 
- numer aktualnie obowiązującej umowy 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy 
- rodzaj umowy (sprzedaży/kompleksowa) 
- numer ewidencyjny / PPE 
ODPOWIEDŹ NR 15 
Tak. 
 
 



PYTANIE NR  16 
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminie 
przewidzianym w wykazie? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w 
ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych? 
ODPOWIEDŹ NR 16 
Nie. 
 
PYTANIE NR  17 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji 
edytowalnej. 
ODPOWIEDŹ NR 17 
Tak. 
 
PYTANIE NR  18 
SIWZ – Rozdział II, pkt 3 ppkt 3.6,, rozdział XI pkt 8, załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,             
załącznik - zestawienie punktów poboru energii elektrycznej. 
W zestawieniu punktów poboru energii elektrycznej w poz. 31, 34 Zamawiający wskazał 
taryfę O12, nie jest ona natomiast wskazana w: rozdział II, pkt 3 ppkt 3.6, rozdział XI pkt 8, 
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. Prosimy o potwierdzenie prawidłowości taryfy w wyżej 
wskazanych pozycjach zestawienia. 
ODPOWIEDŹ NR 18 
Powyższa taryfa wskazana jest w taryfie C12b 
 
PYTANIE NR  19 
W przypadku potwierdzenia prawidłowości taryfy O12 w  poz. 31 i 34 zestawienia PPE, 
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza, aby PPE  rozliczane w 
grupie taryfowej O12 były rozliczane w grupie taryfowej C12b, której okresy rozliczeniowe 
są zbieżne z  okresami rozliczeniowymi dla grupy taryfowej, która została określona przez 
Zamawiającego w SIWZ, a jedyna różnica polega na formalnej nomenklaturze grup 
taryfowych (ich symbolicznym oznaczeniu)? Brak zgody na powyższą zmianę spowoduje 
brak możliwości rozliczania PPE z poz. 31 i 34 przez Wykonawcę. 
ODPOWIEDŹ NR 19 
Tak. 
 
PYTANIE NR  20 
SIWZ – Rozdział II pkt 12 ppkt 12.2 - W związku z zapisami załącznika nr 6 do SIWZ § 6 
ust.2 prosimy o modyfikację ppkt 12.2 do treści: 
        „Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT”. 
ODPOWIEDŹ NR 20 
Patrz modyfikacja  
 
 PYTANIE NR  21 
SIWZ – Rozdział III oraz załącznik nr 6 - projekt umowy §7 ust. 2. Zwracam się z prośbą o 
dokonanie następującej modyfikacji zapisu do treści: 
         „Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., jednak 
nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas 
Odbiorca nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany 
sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. ” 



a w załącznik nr 6  - projekt umowy §7 ust. 2: 
                „Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii 
elektrycznej przez Wykonawcę, lecz nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, 
na podstawie której dotychczas Odbiorca nabywał energię elektryczną oraz skutecznym 
przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów 
dystrybucyjnych.” 
ODPOWIEDŹ NR 21 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR  22 
SIWZ – Rozdział XI pkt 1 oraz załącznik nr 6 - projekt umowy § 5 ust. 3 
 Prosimy o uzupełnienie zapisu przedmiotowego pkt. 1 o słowo „akcyzowego”. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie przedmiotowej modyfikacji w § 5 ust. 3 
oraz dostosowanie zapisów w § 9 umożliwiających w prowadzenie zmian w przypadku 
zmiany podatku VAT i/lub podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o 
efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe 
obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących 
efektywności energetyczne bez konieczności zachowania formy pisemnej. 
ODPOWIEDŹ NR 22 
Patrz modyfikacja 
 
PYTANIE NR  23 
SIWZ – Rozdział XI pkt 2 oraz załącznik nr 6 - projekt umowy §5 ust. 4 
 Wykonawca informuje, iż odczyty układów-pomiarowo rozliczeniowych wykonywane są 
przez OSD, który następnie udostępnia Sprzedawcy dane o zużyciu energii w poszczególnych 
punktach poboru celem rozliczenia Klienta, proponujemy zmianę zapisu na: 
 „Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 
obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie 
danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych przez OSD i ceny jednostkowej energii 
elektrycznej określonej w umowie.” 
 Mają na uwadze powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie przedmiotowej 
modyfikacji w §5 ust. 4. 
ODPOWIEDŹ NR 23 
Patrz modyfikacja 
 
PYTANIE NR  24 
załącznik nr 6 - projekt umowy §1 ust. 3 pkt g). Z uwagi na przedmiot umowy, Wykonawca 
zwraca się z prośbą o wykreślenie pkt g). 
ODPOWIEDŹ NR 24 
Patrz modyfikacja 
 
PYTANIE NR  25 
Załącznik nr 6 - projekt umowy §7 ust. 7. Mając na uwadze art. 6b ust. 2 Ustawy prawo 
energetyczne:  
„Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania 
lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub 
energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli 
odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co 
najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.”  Wykonawca zwraca się z 



uprzejmą prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu zgodnie z treścią cytowanego 
artykułu. 
ODPOWIEDŹ NR 25 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
UWAGA!!! 
Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 13 października 2014r. godz. 
11:00 na dzień 16 października 2014r. na godz. 11:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


