
     Warszawa, dnia 15.01.2015 r. 

 
 

 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY 
PIETROWICE WIELKIE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”, ogłoszenie w BZP 8024 - 2015 
  

 W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 15.01.2015 r.  Pełnomocnik 
Zamawiającego – Gminy Pietrowice Wielkie, w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) wyjaśnia, iż: 
 
 
Pytanie 1 
Mając na uwadze terminy określone w art. 94 PZP oraz 4j ust.6 Ustawy Prawo energetyczne Wykonawca 
zwraca się z  o prośbą o zmianę planowanego terminu wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej z 
01.02.2015r. na 01.03.2015r.   
 

Odpowiedź 1 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający dopuszcza z przyczyn formalno-prawnych zmianę 
terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 
31.01.2017 r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas 
Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W związku z powyższym zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 2 

Uprzejmie informujemy, że faktury rozliczeniowe wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie odczytów 
liczników pomiarowych otrzymanych od OSD. Z uwagi na powyższe, obowiązek zapłaty kar umownych  w 
sytuacji  braku danych pomiarowych udostępnianych przez  OSD jest dyskryminujący w stosunku do 
Wykonawcy. Ponadto stanowi to naruszenie art. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wnosimy więc                        
o usunięcie zapisu dotyczącego kar za opóźnienie  w wystawianiu faktur VAT.  

 

Odpowiedź 2 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż za termin umowny uznaje się dzień zakończenia okresu 
rozliczeniowego wskazanego przez OSD. Od tego momentu, Wykonawca ma 30 dni na wystawienie faktury 
Zamawiającemu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar 
umownych z tytułu nieterminowego wystawiania faktur za energię elektryczną. Zamawiający chce dodać, że 
OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych nowemu sprzedawcy energii 
elektrycznej, a dokumentem który reguluje te obowiązki jest Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie nieprzestrzegania instrukcji przez OSD. Jeżeli 
Wykonawca pomimo starań nie otrzyma odczytów od OSD, i tym samym nie będzie mógł wystawić faktury 
zgodnie z terminem umownym, kara umowna nie zostanie naliczona. Wykonawca będzie jednak zobowiązany 
udowodnić na piśmie Zamawiającemu, iż nie mógł pozyskać danych i rzeczywiście nie wystawił faktury nie z 
własnej winy. W związku z powyższym zapis § 6 ust. 9 Projektu umowy  pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie 3 

Odnośnie zapisów dotyczących kar umownych, zwracamy się z prośbą o określenie odpowiedzialności stron  
jako odpowiedzialność do wysokości poniesionej szkody (straty)  i wprowadzenie zapisu o treści: „Strony 
ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania Umowy do rzeczywistej szkody (straty).”  



 

Odpowiedź 3 

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na dodanie proponowanych treści. 

 

Pytanie 4 

Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed 
terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie 
dokładnej daty do kiedy nastąpi dostosowanie oraz jakiego punktu poboru to dotyczy.  Jednocześnie 
informujemy, że w przypadku braku dostosowania ich do zasady TPA zmiana sprzedawcy jest niemożliwa. 
 

Odpowiedź 4 
 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że układ pomiarowy w taryfie BX jest dostosowany do zasady TPA. 
 

Pytanie 5 

W celu terminowego rozpoczęcia sprzedaży konieczne  jest aby - niezwłocznie po podpisaniu umowy - 
Zamawiający przekazał niezbędne  dokumenty i informacje w celu przeprowadzenia  procesu zmiany 
sprzedawcy. Zamawiający jako strona dotychczasowych umów sprzedaży, kompleksowych  oraz umów o 
świadczenie usług dystrybucyjnych  posiada wszystkie niezbędne dokumenty i informacje w powyższym 
zakresie.  W związku z tym Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane   do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu 
umowy? Jednocześnie informujemy , że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne 
dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy 
rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) Ustawy Prawo energetyczne. 
 
 
Odpowiedź 5 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający przekaże wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy 
następujące dane w wersji Excel: 
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; 
- okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
- numer ewidencyjny; 
- numer PPE. 
 

/-/ Justyna Korytko  

      Pełnomocnik Zamawiającego 

 


