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Wyjaśnienia do treści SIWZ 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  „Zakup energii elektrycznej dla 
punktów poboru Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych.”  

Pytanie 1. 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 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. 

Odp. na pyt 1: 

Zamawiający prześle dokładnie te dane w wersji edytowalnej (elektronicznej) Excel które wymienił w 

rozdz. 3 pkt. 9 SIWZ, na zasadach jak w SIWZ, tj. niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży energii 

elektrycznej, może to być w dniu podpisania umowy. 

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie pełnomocnictwa uwzględniającego aktualne zapisy 

IRiESD OSD – Wzór Pełnomocnictwa.  

Odp. na pyt 2: 

Zamawiający udzieli pełnomocnictwa na wzorze załączonym do wzoru umowy sprzedaży (zał. 6 do 

SIWZ). Przedstawiony w dokumentacji przetargowej wzór pełnomocnictwa wyczerpuje potrzebny do 

prawidłowej zmiany sprzedawcy zakres.  

Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający, ze względów 

proceduralnych, wyraża zgodę na przesunięcie terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej na 

01.02.2016 roku?           Z uwagi na fakt, iż termin składania ofert przewidziano na dzień 30.11.2015 

roku, czyli już po okresie umożliwiającym zgłoszenie realizacji umowy na dzień 01.01.2016r. Dopiero 

po podpisaniu umowy, udzieleniu pełnomocnictwa oraz uzyskaniu niezbędnych danych Wykonawca 

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



(każde zgłoszenie nowej umowy) należy dokonać zgłoszenia umowy sprzedaży najpóźniej na 21 dni 

przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia, zatem nie dali Państwo wystarczającego czasu na 

pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.  

Odp. na pyt 3: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesunięcia terminu rozpoczęcia sprzedaży energii 

elektrycznej. Sprzedaż musi rozpocząć się od 1.01.2016 r. Termin zgłoszenia do realizacji umów na 

dzień 1.01.2016 upływa dnia 10.12.2015 r. zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne.  

Pytanie 4. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wymieniony okres rozliczeniowy podany 

w Załączniku nr 5 do SIWZ – komentarz pkt. 10 jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym 

przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, działającego na terenie, na którym znajdują się punkty 

poboru? 

Proponujemy zmianę w zakresie  dotyczącym okresu rozliczeniowego na zapis o treści: „Rozliczenia za 

pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego”. 

W drodze wyjaśnienia Wykonawca informuje, że rozliczenia są dokonywane na podstawie odczytów 

przesyłanych do wykonawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na terenie którego znajdują 

się punkty poboru energii elektrycznej. 

Odp. na pyt 4: 

Zamawiający wymaga, aby faktura za PPE oświetlenia ulicznego (jedna zbiorcza) była wystawiana raz 

na 2 miesiące z załączeniem szczegółów rozliczenia dla każdego PPE oświetlenia. Więc nie wszystkie 

okresy rozliczeniowe będą się pokrywać z okresem rozliczeniowym OSD.  

Natomiast okres rozliczeniowy dla PPE budynki pokrywa się z okresem rozliczeniowym OSD.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tych zapisów.  

Pytanie 5. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wymieniony termin obowiązywania 

umowy podany w Załączniku nr 5 do SIWZ – komentarz pkt. 7 jest prawidłowy ...do 31.12.2017?  

Odp. na pyt 5: 

Nie. Jest to omyłka pisarska. Zgodnie z SIWZ i innymi zapisami, nowa umowa sprzedaży zostanie 

zawarta na czas oznaczony od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2018 roku.  

Pytanie 6. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej 

wszystkim chętnym do złożenia ofert? 

Odp. na pyt 6: 

Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie załączników w wersji edytowalnej .  

Pytanie 7. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 8 ust. 3 Umowy na zapis o treści: „3. 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 

Odp. na pyt 7: 



Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w zapisu umowy. Nie stoi on w sprzeczności z ustawą 

Prawo Energetyczne.  

Pytanie 8. Dotyczy § 9 ust. 1 Projektu Umowy sprzedaży. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca może 

przystąpić do czynności mających na celu zmianę sprzedawcy dopiero po podpisaniu umowy, 

udzieleniu pełnomocnictwa oraz uzyskaniu niezbędnych danych od Zamawiającego, zwracamy się z 

prośbą o podanie terminu, w którym podmioty objęte postępowaniem przekażą dokumenty zgodnie z 

pytaniem nr 1. 

 

Odp. na pyt 8: 

Niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej, może to być w dniu podpisania 

umowy. Zamawiający wszystkie czynności będzie wykonywał w pierwszym możliwym terminie ze 

względu na krótki okres czasu na zgłoszenie zmiany sprzedawcy.  

 


