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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 2014r., poz. 1232 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż  wpłynęły zapytania do 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień. 
 
 
 
PYTANIE NR 1 
SIWZ – załącznik – zestawienie punktów poboru energii elektrycznej Zwracamy się z 
zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania 
umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. 
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 
a) danych dla każdego punktu poboru: 
- nazwa i adres firmy; NIP 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa (obecna i nowa); 
- planowane roczne zużycie energii; 
- numer licznika; 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
- numer aktualnie obowiązującej umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
- numer ewidencyjny PPE; 
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 
- 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. 
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające 
błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. 



sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo 
energetyczne. 
ODPOWIEDŹ NR 1 
Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy w wersji elektronicznej edytowalnej najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
 
PYTANIE NR  2 
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminie 
przewidzianym w wykazie? Jeżeli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w 
ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych? 
 
ODPOWIEDŹ NR 2 
Nie. 
 
PYTANIE NR  3 
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, który jest niezbędny aby 
móc rozpocząć sprzedaż energii elektrycznej oraz dokonania wypowiedzenia obowiązujących 
umów, prosimy o informację, czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do 
zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD i wypowiedzenia umów, na wzorze 
przedstawionym przez Wykonawcę, zawierającym zapisy uwzględniające aktualne zapisy 
IRiESD OSD (wzór stanowi załącznik do pytań). 
 
ODPOWIEDŹ NR 3 
Tak 
 
PYTANIE NR  4 
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 4 
Powyższa taryfa jest wskazana w taryfie C12b 
 
PYTANIE NR  5 
SIWZ – Rozdział III oraz załącznik nr 7 - projekt umowy §7 ust. 2 
Wykonawca informuje, że rozpoczęcie sprzedaży w ramach przedmiotowego postępowania 
możliwe jest nie wcześniej niż po rozwiązaniu dotychczasowych umów sprzedaży energii 
elektrycznej lub umów kompleksowych na podstawie, których Zamawiający nabywa energię 
elektryczną, skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy u OSD oraz wejściu w 
życie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji 
zapisu do treści: 
„Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., 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 7  - projekt umowy §7 ust. 2: 
„Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez 
Wykonawcę, 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.” 
 
ODPOWIEDŹ NR 5 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
PYTANIE NR  6 
SIWZ – Rozdział XVI pkt 3 oraz załącznik nr 7 - projekt umowy §9 ust. 3 Wykonawca zwraca 
się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może 
zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, 
jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z 
innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. 
Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o rozszerzenie zapisu Rozdziału XVI pkt 
3 SIWZ oraz  §9 ust. 3 projektu umowy o niżej wskazany 
zapis: 
„Zwi ększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup 
taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym 
Wykonawcy.” 
ODPOWIEDŹ NR 6 
Patrz modyfikacja 
 
PYTANIE NR  7 
SIWZ – załącznik – zestawienie punktów poboru energii elektrycznej Wykonawca zwraca się z 
prośbą o uzupełnienie w załączniku „Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej” 
szacunkowego wolumenu zużycia dla każdego PPE. 
 
ODPOWIEDŹ NR 7 
Patrz modyfikacja 
 
PYTANIE NR  8 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. W związku z zapisami Rozdziału XII SIWZ i wskazaniem 
przez Zamawiającego 2 kryteriów wyboru oferty, Wykonawca wnosi o modyfikację formularza 
ofertowego poprzez umożliwianie wpisania terminu płatności, stanowiącego kryterium oceny 
oferty. 
 
ODPOWIEDŹ NR 8 
Patrz modyfikacja 
 
PYTANIE NR  9 
Załącznik nr 7 - 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 9 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR  10 
Załącznik nr 7 - projekt umowy § 8 ust. 4 Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie 
odpowiedzialności stron w § 8 ust. 4  jako odpowiedzialność do wysokości poniesionej szkody 
(straty). Z uwagi na powyższe zwracamy się prośbą o dokonanie następującej modyfikacji § 
8 ust. 4: 
„Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonywania lub 
nienależytego wykonywania Umowy do rzeczywistej szkody (straty).” 
 
ODPOWIEDŹ NR 10 
Zamawiający nie wyraża zgody. 


