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WYJAŚNIENIE  ZAPISÓW 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn:  „DOSTAWA ENERGII  ELEKTRYCZNEJ”. 

   

Numer ogłoszenia o zamówieniu  250241– 2013 z dnia 24.11.2013r. 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późniejszymi zmianami), 

Zamawiający udziela  następujących wyjaśnień:: 

 

Pytanie 1.  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający jest świadomy, iż termin 

rozpoczęcia dostaw od 01.01.2014 r. ze względów proceduralnych nie będzie możliwy do 

spełnienia przez żadnego Sprzedawcę? Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia 

terminu rozpoczęcia dostaw, tj po pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany 

sprzedawcy, podpisaniu umów dystrybucyjnych? 

 

Odpowiedź: 

W oparciu o doświadczenie z lat poprzednich Zamawiający nie miał problemów w 

rozpoczęciu realizacji zamówienia tj. dostaw energii elektrycznej z dniem  pierwszy stycznia. 

Przesunięcie terminu nie jest możliwe z uwagi na czas obecnie obowiązujących 

Zamawiającego umów na dostawę energii elektrycznej do dnia 31.12.2013r.  

 

Pytanie 2.  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu 

rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów 

kompleksowych dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej: 

- do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy, 

- okres wypowiedzenia, 

- czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej. 

W drodze wyjaśnienia  informujemy,  że jest to  informacja   niezbędna  do   prawidłowego  

dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż 

informacja ta jest istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu 

rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów. 

Odpowiedź: 

 umowy z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej jest na czas określony 

i obowiązują do dnia 31.12.2013r., 
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 umowy na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej zostały podpisane w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

Pytanie   3.    

Zwracamy   się   z   prośbą   o   udzielenie   informacji   czy   procedura   zmiany   

sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy? 

 

Odpowiedź: 

Procedura zmiany wykonawcy nie jest prowadzona po raz pierwszy. 

 

Pytanie 4.  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone 

umowy na sprzedaż i dystrybucję energii? 

 

Odpowiedź: 

Tak Zamawiający posiada oddzielne umowy na dostawę (sprzedaż) i dystrybucję energii 

elektrycznej. 

 

Pytanie 5.  

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 

procedury  zmiany  sprzedawcy  w  wersji  elektronicznej   Excel   niezwłocznie   po 

podpisaniu   umowy? 

Wyłoniony   Wykonawca    będzie   potrzebował   następujących    danych   do 

przeprowadzenia   zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- 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; 

- numer ewidencyjny PPE. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający na prośbę wykonawcy przekaże informacje zawarte w zał. 1 do SIWZ (który 

zawiera większość w/w danych) w formie edytowalnej (word). 

 

Pytanie 6.  

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej 

wszystkim chętnym do złożenia ofert? 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej załączniki do oferty w formie 

edytowalnej. 



 

Pytanie 7.  

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust 6 Wzoru Umowy na zapis o treści: „6. Należności 

wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty ich wystawienia. Za dzień 

zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy." 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 6 ust. 6 „ogólnych warunków umowy” w dotychczasowym 

brzmieniu 

 

Pytanie 8.  

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 7 ust 1 Wzoru Umowy na zapis o treści: „1. Wykonawca 

wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za 

pobraną energię elektrycznej co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności." 

W ramach wyjaśnień, informujemy iż powyższe reguluje nowelizacja Ustawy Prawo 

energetyczne z dnia 26 lipca 2013r. art. 6b ust.2. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 6 ust. 1 „ogólnych warunków umowy” w dotychczasowym 

brzmieniu. 

W przywołanym art. 6b ust. 2  ustawy Prawo energetyczne użyte słowo „może” w ocenie 

zamawiającego oznacza możliwość innej regulacji kwestii wstrzymania dostaw energii na 

zasadach zaakceptowanej przez strony umowy. 

Pragniemy nadmienić, że Zamawiającego obowiązują przepisy z zakresu dyscypliny finansów 

publicznych. 
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