
Przetarg „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popów i jej 
jednostek organizacyjnych”

Pytanie
Dotyczy zapisu punktu 3.6 SIWZ. Informujemy, iż załącznik nr 8 do SIWZ nie 

zawiera danych dotyczących grupy taryfowej.
Wnosimy o uzupełnienie wszystkich grup taryfowy ;h dla obiektów wymienionych 

w załączniku nr 8 do SIWZ wraz ze
wskazaniem szacunkowego zużycia w okresie obowiązywania umowy oddzielnie 

dla każdej z grup tj. taryfa C> x zużycie w
okresie 01.07.2014-30.06.2016. Powyższe jest niezbędne do skalkulowania 

oferty.

Odpowiedź
Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 8-wszystkie informacje 

znajdują się w zaktualizowanym załączniku.

Pytanie
Dotyczy zapisu punktu 3.6 SIWZ. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę cen 

jednostkowych brutto w sytuacji zmiany stawki
podatku VAT lub podatku akcyzowego oraz cen jednostkowych netto w przypadku 

zmiany stawki podatku akcyzowego?
Jeśli tak wnosimy o odpowiednie zmodyfikowanie zapisu: „Zamawiający nie 

przewiduje zmiany ceny jednostkową netto
podczas trwania umów/'.

Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje zmiany stawki podatku VAT ani podatku akcyzowego 

w okresie trwania umowy. W związku z
powyższym zamawiający nie wyraża zgody na modyfikowanie powyższych 

zapisów.

Pytanie
Dotyczy zapisu punktu 4 SIWZ. Prosimy o dopisanie zwrotu: „Rozpoczęcie 

sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po
pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy".   Na tym miejscu 

wskazujemy, iż rozpoczęcie sprzedaży przez
nowego Wykonawcę może nastąpić dopiero w momencie gdy Państwa Operator 

przyjemnie zgłoszenia zmiany
sprzedawcy. Najczęściej zgłoszenia zmiany sprzedawcy musi nastąpić minimum 

21 dni przed planowanym terminem
rozpoczęciem sprzedaż (terminy określone iw IRIESD Operatorów). Należy 

pamiętać, iż do skutecznego dokonania zmiany
sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4j ustawy Prawo 

Energetyczne potrzebne jest dokonanie



następujących czynności:
-Wypowiedzenia dotychczasowych umów (umowa kompleksowa albo umowa 

sprzedaży),
-Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą. 
-Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym 

OSD,
-Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych, Zgłoszenie do lokalnego 
OSD wniosku o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikowanie powyższych zapisów.

Pytanie
Powołując się na wyjaśnienia zawarte w pytaniu nr 3 wnosimy o dodanie do treści 
formularza ofertowego (akapit- termin realizacji zamówienia) zapisu „Rozpoczęcie 
sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie 
zmiany sprzedawcy'.

          Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikowanie powyższych zapisów.

Pytanie
Wnosimy o wykreślenie punktu 12.3 z treści SIWZ. Ceny podane w ofercie nie są 

cenami ryczałtowymi.

Odpowiedź
Zamawiający zgadza się na zmianę powyższego zapisu.

Pytanie
Dotyczy zapisu punktu 16.2.7c SIWZ oraz par.9 ust. 17.7b. Jaką zmianę sposobu 
rozliczania umowy Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź
Zamawiający informuję, iż odpowiedź na Państwa pytanie znajduje się w SIWZ

Pytanie
Wnosimy o zmodyfikowanie zapisu par.5 ust.2 następująco: „Ceny określone w ust.
.. ulegną zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku 
akcyzowego lub
innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmian
prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających 
dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów 
dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną 
powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi 
przepisami, od dnia ich wejścia w życie."



Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikowanie powyższych zapisów.

Pytanie
Ponieważ Wykonawca nie dysponuje wiedzą dotyczącą odczytów rozliczeniowych 
układów pomiarowo- rozliczeniowych dokonywanych przez OSD a opiera się 
jedynie na danych o zużyciu przekazanych przez Operatora za wskazany przez 
niego okres wnosimy o następującą modyfikację par.5 ust.7 projektu umowy: 
„Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 
przekazywania danych przez OSD”

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikowanie powyższych zapisów.

Pytanie
Z uwagi na fakt, iż OSD nie przekazuje Sprzedawcy danych, o których mowa w 
par.5 ust.8 nie mamy możliwości prezentowania odczytów liczników. Wnosimy o 
usunięcie z treści umowy par.5 ust.8.

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikowanie powyższych zapisów.

Pytanie
Dotyczy par. 6 ust. 2 umowy. Ponieważ Wykonawca nie dysponuje wiedzą 
dotyczącą odczytów dokonywanych przez OSD a opiera się jedynie na danych o 
zużyciu przekazanych przez Operatora zgodnie z rynkiem bilansującym za 
wskazany przez niego okres w nosimy o modyfikację: „Wykonawca dostarczy 
faktury na adresy Płatnika w terminie 30 dni od daty przekazania odczytu układu 
pomiarowo-rozliczeniowego przez OSD."

           Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikowanie powyższych zapisów.

Pytanie
Dotyczy par. 6 ust. 3 umowy. W przywołanym miejscu istnieje zapis mówiący o 
płatności liczonym od dnia doręczenia faktury rozliczeniowej. Pragniemy 
poinformować, że zapis ten nie jest możliwy do zrealizowania. Systemy bilingowe 
generują terminy płatności od daty wystawienia faktury rozliczeniowej. W związku z 
powyższym proponujemy zmodyfikować w/w zapis następująco: „Strony ustalają 
następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu 
fakturę rozliczeniową z terminem płatności określonym na tj. 30 dni od daty 
wystawienia faktury".

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikowanie powyższych zapisów.



Pytanie
Czy Zamawiający udzieli w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu?

Odpowiedź
Zamawiający w dniu otwarcia ofert udzieli informacji zainteresowanym stronom.

Pytanie
Prosimy o udzielenie informacji kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej 
w odniesieniu do każdego punktu poboru wymienionego w załączniku nr 8 do SIWZ.

Odpowiedź
Duon Marketing and Trading S.A., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk

Pytanie
Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas 
okres pytanie dotyczy umów sprzedażowych, dystrybucyjnych czy też 
kompleksowych)? okres wypowiedzenia w ww. umowach?

Odpowiedź
Obecne umowy sprzedażowe zawarte są na okres do dnia 30.06.2014. Umowy na 
dystrybucję zawarte są na czas nieokreślony.

Pytanie
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do 
przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy między innymi: numer licznika, 
numer ewidencyjny lub PPE, numer aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia 
oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy, nazwa dotychczasowego 
Sprzedawcy.

Odpowiedź 
Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu przekaże wybranej firmie dane 
niezbędne do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.

Pytanie
Dotyczy par.8 ust.3 projektu umowy. Bardzo prosimy o rozważenie kwestii usunięcia
powyższego zapisu, ponieważ wpływa on niekorzystnie na wartość oferty jaką 
Wykonawcy składają w prowadzonym postępowaniu, z uwagi na konieczność 
kalkulowanie jej w sposób aby uwzględniła ewentualne ryzyko zapłaty powyższych 
kar przez Wykonawcę. Należy wobec tego uznać, iż powyższy zapis negatywnie 
wpływa na interes Zamawiającego, a co za tym idzie prowadzone przez niego 
finanse publiczne.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikowanie powyższych zapisów.



Pytanie
Dotyczy par. 10 ust. 2 umowy. Ponieważ Wykonawca chciałby zapoznać się z 
treścią dokumentów, o których mowa w par. 10 ust. 2 umowy wnosimy o 
udostępnienie wykazu płatników oraz wykazu punktów poboru, które zgodnie z 
zapisem par. 10 ust. 2 umowy mają stanowić załączniki do umowy, a których 
Zamawiający nie umieścił na stronie internetowej

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż w.w. dokumenty zostaną przedstawione wybranej firmie 
przy podpisaniu umowy. Na etapie przetargu wszystkie niezbędne informacje do 
wyceny oferty znajdują się w SIWZ.

Pytanie
Wykonawca  wnosi  o  udzielnie  informacji  kto  jest  Operatorem  Systemu

Dystrybucyjnego dla obiektów Zamawiającego.

Odpowiedź

Operatorem systemu dystrybucji jest Tauron Dystrybucja

Pytanie

Wykonawca  jednocześnie  prosi  o  udzielenie  informacji,  jeśli  układy  pomiarowo
rozliczeniowe są w grupie taryfowej B... , to czy są lub będą dostosowane do zasady
TPA  przed  terminem  realizacji  zamówienia.  Jeśli  nie  każdy  układ  będzie
dostosowany do zasady TPA, Wykonawca prosi o podanie dokładnej daty do kiedy
nastąpi dostosowanie i jakiego punktu poboru dotyczy.

Odpowiedź

Wszystkie punkty są dostosowane do zasady TPA.

Pytanie

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów siwz oraz odpowiednio zapisów wzoru umowy
§  7  wzoru  umowy  na  zapis:  „Wykonawca  może  wypowiedzieć  Umowę  bądź
wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający opóźnia
się  z  zapłatą  za  pobraną  energię  elektryczną  o  co  najmniej  miesiąc  od  upływu
terminu płatności”. Wykonawca wyjaśnia, iż powyższy zapis jest zgodny z art. 6b
ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikowanie powyższych zapisów.

Pytanie



Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą 
korespondencyjną?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną - 
umowa w takim wypadku „chronologicznie” zostanie przesłana wykonawcy drogą 
elektroniczną (bez podpisów), podpisana przez wykonawcę, odesłana do 
zamawiającego, podpisana przez Zamawiającego oraz odesłana wykonawcy.

Pytanie
Czy dla obiektów objętych postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy energii 
elektrycznej przeprowadzona będzie po raz pierwszy czy jest to kolejna zmiana?

Odpowiedź
Odpowiedź w SIWZ

Pytanie
Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii, czy okres 
rozliczeniowy jest zgodny z miesiącami kalendarzowymi?

Odpowiedź
Do ustalenia z OSD

Pytanie
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy C1X i D1X od 
Operatora 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 
Zamawiający nie przewiduje możliwości wystawienia faktur korygujących-co za tym 
idzie, nie ma możliwości składania faktur „szacunkowych”




