
     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 14.01.2015 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 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? 
 
Odpowiedź 1 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 
 
Pytanie 2 
Czy zamawiający ma obecne umowy zawarte w akcjach promocyjnych? Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie 
obowiązujących umów? Czy są one zawarte na czas określony? 
 
Odpowiedź 2 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w przypadku większości punktów poboru zmiana sprzedawcy ma 
miejsce po raz kolejny, a obowiązującymi Umowami są Umowy sprzedaży rezerwowej. Sprzedawcą energii 
elektrycznej w przypadku tych punktów jest Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. W przypadku kilku punktów poboru 
zmiana sprzedawcy ma miejsce po raz pierwszy, obecnie obowiązującymi Umowami są Umowy kompleksowe, a 
okres ich wypowiedzenia wynosi 3 miesiące lub 6 miesięcy. Sprzedawcą energii jest w przypadku tych jest 
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Szczegółowe informacje na temat wejścia zamówienia w życie oraz okresów 
wypowiedzeń znajdują się w Załączniku nr 4.2 do SIWZ. 
Zamawiający nie korzysta z ofert promocyjnych. 
 
 
Pytanie 3. 
Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii miesięczny, dwumiesięczny? 
 
Odpowiedź 3 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii  
elektrycznej jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie Gminy Pietrowice Wielkie jest Tauron Dystrybucja S.A. 
 
Pytanie 4 
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X, G1X 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 4 
Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego odczyty układów 
pomiarowo-rozliczeniowych są dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który ma obowiązek 
przekazać je Sprzedawcy. W związku z powyższym Sprzedawca wystawia fakturę na podstawie danych 
pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. Zamawiający nie wyraża zgodny na wystawianie faktur szacunkowych.  
 
Pytanie 5 



Wnosimy o wykreślenie z § 6 ust. 9 kary w wysokości 10 PLN za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktury 
za PPE , ponieważ Wykonawca nie powinien ponosić konsekwencji za opóźnienie w jakim OSD przekaże mu 
pełne dane pomiarowo-rozliczeniowe. 
 
Odpowiedź 5 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie § 6 ust. 9 Projektu Umowy. 
 
Pytanie 6. 
Kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej? 
 
Odpowiedź 6 
Pełnomocnik Zamawiający informuje, że aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest Tauron Sprzedaż Sp. z 
o.o. 
 
Pytanie 7 
Czy układ pomiarowy w taryfie BX jest dostosowany do zasad TPA? 
 
Odpowiedź 7 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że układ pomiarowy w taryfie BX jest dostosowany do zasady TPA. 
 
 

/-/ Justyna Korytko  

      Pełnomocnik Zamawiającego 

 


