
     Warszawa, dnia 19.01.2015 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 16.01.2015 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: 
 
 
Zapytanie nr 1: 
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty do procedury zmiany 
sprzedawcy takie jak: 
- pełnomocnictwo 
- 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 
- numer rachunku bankowego 
 
Odpowiedź 1 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający przekaże wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy 
następujące dokumenty: 
- pełnomocnictwo 
- 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 
- numer rachunku bankowego 
 

Zapytanie nr 2: 
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury 
zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej (Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do 
przeprowadzenia dla każdego punktu poboru  
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 
- numer NIP 
- numer REGON 
- kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów) 
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 
- przeznaczenie punktu poboru 
- grupa taryfowa  
- kod PPE 
- roczny wolumen energii elektrycznej 
- numer licznika 
- numer aktualnie obowiązującej umowy 
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy 
 
Odpowiedź 2 
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. 
 
Zapytanie nr 3: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ –projekt umowy w § 2 ust. 3d. 

 

Odpowiedź 3 

Pełnomocnik Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 2 ust. 3d Załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy. 

 
Zapytanie nr 4 : 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ –projekt umowy w  § 6 ust. 9 
na: ,,Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec 
okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty 
prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 23 dni przed określonym terminem płatności. W razie 
niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o 
czas opóźnienia”.  
Powyższe wynika z tego, że opóźnienia w wystawianiu faktur mogą być spowodowane sytuacjami niezależnymi 
od Wykonawcy np.:  niedostarczenie przez OSD odczytów układów pomiarowych.  
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że Zamawiający nie może potrącać wartości kary umownej  z kwotami 
należnymi sprzedawcy. Konieczne jest wystawienie przez Zamawiającego noty księgowej. 
 
Odpowiedź 4 
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. 
 
Zapytanie nr 5: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ –projekt umowy w § 10 ust. 5. 

 

Odpowiedź 5 

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 10 ust. 5 Załączniku nr 4 do SIWZ Projektu 

umowy. 

 

 
 

/-/ Justyna Korytko  

      Pełnomocnik Zamawiającego 


