
 

 

Do wszystkich Wykonawców 
nr post.: 584788-N-2017 

 
Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 584788– N – 2017 z dnia 07.09.2017 
roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii dla 
Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie” 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

Kierownik Zamawiającego działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia treśd 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawaenergiidla Gminnego Zakładu 
Komunalnego w Czernikowie”. 
 
Firma … prosi o odpowiedzi na następujące pytania: 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 
Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania 
czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru 
stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe 
prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialnośd za treśd 
przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez 
OSD? 
Zamawiający nie zmienia załącznika numer 2 do umowy. 
Tak, zamawiający ponosi odpowiedzialnośd za treśd wzoru pełnomocnictwa. 
 
Pytanie 2 
Załącznik nr 6 do SIWZ § 4 ust. 4. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie przedmiotowego 
zapisu, gdyż odczyty wskazao liczników układów pomiarowo – rozliczeniowych 
są dokonywane przez przedstawicieli OSD na podstawie zawartej Umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych i przekazywane Wykonawcy. 
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
 
Pytanie 3 
Załącznik nr 6 do SIWZ § 5 ust. 1. Zamawiający  w formularzu ofertowym i  formularzu 
cenowym daje Wykonawcy możliwośd zaoferowania cen jednostkowych różnych dla 
poszczególnych taryf i stref czasowych, natomiast  w załączniku nr 6 do SIWZ Zamawiający 
sformułował zapis dla jednej ceny. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy 
Zamawiający oczekuje różnych stawek cenowych czy jednej ceny dla wszystkich grup 
taryfowych i stref czasowych? 
Zamawiający zostawia dowolnośd w wyborze stawek cenowych. 
 
Pytanie 4   
Załącznik nr 6 do SIWZ § 5 ust. 3. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartośd 
umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilośd energii w przypadku, gdy 
Zamawiający zużyje większą  niż szacowana ilośd energii, powinien uiścid opłatę za 
faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilośd 
energii zostanie faktycznie przekroczona jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje 
informację o zużyciu energii od OSD po zakooczeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na 
powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku 
wykorzystania kwoty, o której mowa w §5 ust. 3 umowy  rozwiązanie umowy następuje 



 

 

z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie 
o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania 
wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy." 
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
 
Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych 
na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie 
pobranej energii przed wykorzystaniem ww. środków? 
Tak, zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków.  
 
Pytanie 5   
Załącznik nr 6 do SIWZ § 6 ust. 1. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania 
opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długośd trwania okresu 
rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego 
w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 
miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy. 
Zamawiający posiada dwumiesięczny okres rozliczeniowy. 
 
Pytanie 6 
Załącznik nr 6 do SIWZ § 7 ust. 3. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie 
przedmiotowego zapisu. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
powinno dotyczyd sytuacji szczególnych, wyjątkowych przekładających się na brak 
możliwości prawidłowej realizacji umowy  przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy 
hipotetyczne uchybienia wskazane w przedmiotowym zapisie nie przekłada się na 
ewentualną szkodę Zamawiającego. 
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
 
Pytanie 7 
Załącznik nr 6 do SIWZ § 7 ust. 5. Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej 
lub mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf 
w związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający 
może zwiększyd moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez 
Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” . 
Ponadto Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu 
poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyd ilośd punktów poboru energii 
elektrycznej (PPE) lub zmienid 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 dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów 
poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które 
zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.” 
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
 
 
 
Pytanie 8 
Załącznik nr 6 do SIWZ § 7 ust. 10. Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo 
energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania 
dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego dwutygodniowego terminu na zapłatę należności 
dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają 
natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku 
z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści 
zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(…)pomimo uprzedniego 



 

 

powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego 
dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i obecnych należności.”. 
Zamawiający nie zmienia zawartości umów. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa 
dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi 
w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie 
uniemożliwid dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii 
elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. 
Tak, zamawiający dysponuje tytułem prawnym. 
 
Pytanie 10 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji 
elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 
najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowid 
będzie również załącznik do umowy. 
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 
a) danych dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowośd, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa ; 
- 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 odrzucid zgłoszenia umów sprzedaży zawierające 
błędne dane skutkiem czego może byd koniecznośd zakupu energii przez Zamawiającego od 
tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo 
energetyczne.   
Zamawiający informuję, iż przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury 
zmiany sprzedaży w wersji edytowania Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia 
procedur zmiany sprzedaży najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
 
 
Pytanie 11 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 
a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę 
sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji  
Zamawiający nie posiada umów kompleksowych. 
 
b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz kolejny dla wszystkich 
punktów poboru? 



 

 

Informację o zmianie sprzedaży znajduję się w zał. nr 1 do SIWZ. 
 
c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na 
czas określony czy nieokreślony? 
Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. 
 
d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?  
Informacja ta znajduję się w Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nr ogłoszenia: 278900-
2015; data zamieszczenia: 20.10.2015. 
 
e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży 
energii elektrycznej. 
Zamawiający nie posiada umów kompleksowych, a umowa na dostawę energii zawarta 
jest na czas określony (31.12.2017r.) 
 
f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach 
pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni 
do tej czynności Wykonawcę? 
Zamawiający informuję, iż posiada umowy sprzedaży zawarte na czas określony do dnia 
31.12.2017r. 
 
g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji 
w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe 
oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na 
czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany 
sprzedawcy ? 
Zamawiający nie posiada umów kompleksowych ani umów dystrybucyjnych zawartych na 
czas określony. 
 
h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w  terminach 
przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeo umów/aneksów w ramach 
akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ? 
Zamawiający, nie posiada umów/aneksów podpisanych w ramach akcji promocyjnych, 
lojalnościowych. 
 
Pytanie 12 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą 
korespondencyjną? 
Tak, zamawiający dopuszcza możliwośd zawarcia umowy drogą korespondencji. 

 


