
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Popów. 

Pytanie 1: 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 na pytanie 1: 

Zamawiający informuje, że obecnie posiada umowy sprzedaży energii elektrycznej, które 

obowiązują do dnia 30.06.2013r. oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą 

dystrybucji (umowy kompleksowe). Umowy kompleksowe dotyczą pozycji nr 17, 31, 32, 33, 34 

z „załącznika nr 8 do SIWZ – wykaz obiektów” i są zawarte na czas nieokreślony. 

Umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte są na czas określony i nie ma obowiązku ich 

wypowiedzenia, natomiast umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane przez 

Zamawiającego po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania i wyłonieniu Wykonawcy. 

 

Pytanie 2: 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 na pytanie 2:  

Zamawiający przekaże wymagane dane zgodnie z wzorem wniosku zgłoszenia umowy 

sprzedaży, który jest wymagany przez OSD. 

 

Pytanie 3: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy. Zamawiający wyraża zgodę na 

przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji umowy na 01.08.2013 roku, zgodnie z zapisem § 7 pkt 1? 

Z uwagi na fakt, iż termin składania ofert przewidziano na dzień 31 maja 2013 roku faktyczne 

podpisanie umowy nastąpi najwcześniej w pierwszych dniach czerwca 2013 roku. Dopiero po 

podpisaniu umowy, udzieleniu pełnomocnictwa oraz uzyskaniu niezbędnych danych Wykonawca 

może przystąpić do czynności mających na celu zmianę sprzedawcy. W przypadku pierwszej zmiany 

sprzedawcy należy dokonać zgłoszenia umowy sprzedaży najpóźniej na 30 dni przed datą 

rozpoczęcia realizacji zamówienia, zatem pomimo dołożenia wszelkich starań przez Wykonawcę, 

mających na celu terminowe zgłoszenie umowy sprzedaży oraz pozytywne przeprowadzenie 



procedury zmiany sprzedawcy, rozpoczęcie realizacji zamówienia nie będzie możliwe od dnia 

01.07.2013 roku. 

Odpowiedź na pytanie 3:  

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży, ponieważ 

większość punktów poboru energii elektrycznej posiada rozdzielone umowy na sprzedaż 

energii elektrycznej oraz umowy na jej dystrybucję. W takiej sytuacji rozpoczęcie sprzedaży 

energii elektrycznej jest możliwe od dnia 01.07.2013r. 

 W przypadku punktów, które posiadają umowy kompleksowe tak jak pozycje nr 17, 31, 32, 33, 

34 z „załącznika nr 8 do SIWZ – wykaz obiektów” sprzedaż rozpocznie się po zgłoszeniu 

umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD czyli przeprowadzeniu zmiany sprzedawcy 

zgodnie z obowiązującymi terminami u OSD. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający w 

załączniku nr 9 do SIWZ, §7, ust.1 wyraźnie określił warunki rozpoczęcia sprzedaży energii 

elektrycznej. 

  

Pytanie 4: Zwracamy się z prośbą o zmianę § 5 ust 2 Wzoru Umowy, na zapis o treści; „ 2, Cena, wg 

której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostanie niezmienna przez cały czas 

obowiązywania umowy, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku 

akcyzowego." 

Odpowiedź na pytanie 3:   

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

 

Pytanie 5: Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust 4 Wzoru Umowy, na zapis o treści; „ 4. Za dzień 

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

 

Odpowiedź na pytanie 5:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


