
 

 

Jarocin, dnia 23.12.2013 r. 

 

NR JFPK/P13/2013 

 

Potencjalni Wykonawcy 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej ~ JFPK/P13/2013 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zmianami, Zamawiający  informuje, iż do 

Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, które brzmią następująco: 

 

Pytanie 1.  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia dostaw, zgodnie 

z § 9 ust. 1 Wzoru Umowy, tj. nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków 

zmiany sprzedawcy lub przyłączenia do sieci OSD, mo2e okazać się iź będzie to 

0l.03.2014r.? Z uwagi na fakt, iż termin składania ofert przewidziano na dzień 30 grudnia 

2013 roku faktyczne podpisanie umowy nastąpi najwcześniej w pierwszej dekadzie 

stycznia 2014 roku. Dopiero po podpisaniu umowy, udzieleniu pełnomocnictwa oraz 

uzyskaniu niezbędnych danych Wykonawca może przystąpić do czynności mających na 

celu zmianę sprzedawcy. W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy należy dokonać 

zgłoszenia umowy sprzedaży najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia realizacji 

zamówienia, (14 dni gdy układy pomiarowo - rozliczeniowe są dostosowane do zasad 

TPA), zatem pomimo dołożenia wszelkich starań przez Wykonawcę, mających na celu 

terminowe zgłoszenie umowy sprzedaży oraz pozytywne przeprowadzenie procedury 

zmiany sprzedawcy, rozpoczęcie realizacji zamówienia nie będzie możliwe w terminie 

wyszczególnionym przez Państwa. Ponadto nie posiadamy informacji na temat okresów 

wypowiedzeń dotychczasowych umów, które mogą okazać się np. 1,3- miesięczne, a wtedy 

okres rozpoczęcia dostawy wydłuży się o czas wypowiedzenia umowy. 

 



Odpowiedź:  

Zamawiający zdaje sobie sprawę z terminów obowiązujących nowego sprzedawcę i dołoży 

wszelkich starań aby umowa z Wykonawcą weszła w życie od 1.02. Tam gdzie konieczne 

jest przeprowadzenie pierwszej zmiany umowa wejdzie w życie zgodnie z zapisami par. 9 

ust. 1 „…nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków zmiany sprzedawcy 

lub przyłączenia do sieci OSD.” z uwzględnieniem niezbędnego okresu wypowiedzenia. 

 

Pytanie 2.  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu 

rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów 

kompleksowych dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej: 

- do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy, 

- okres wypowiedzenia, 

- czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej. 

W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego 

dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż 

informacja ta jest istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu 

rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów.  

 

Odpowiedź:  

Wszystkie punkty opisane w SIWZ jako kolejna zmiana sprzedawcy funkcjonują na 

podstawie umowy zawartej na czas określony do 31.01.2014 i nie wymagają rozwiązania. 

Dla punktów z pierwszą zmianą Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przeprowadzenia 

pełnej procedury łącznie z wypowiedzeniem dotychczasowych umów kompleksowych. 

 

Pytanie 3.  

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 każdego 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. 

 

Odpowiedź: 

Dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zostaną 

udostępnione wyłonionemu Wykonawcy w formie elektronicznej 

 

Pytanie 4.  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wymieniony okres rozliczeniowy 

podany w § 6 ust 1 /1-miesięczny/ Wzoru Umowy 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, Ze rozliczenia są dokonywane na podstawie 

odczytów przesyłanych do wykonawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na 

terenie którego znajdują się punkty poboru energii elektrycznej. 

 

Odpowiedź: 

Okres rozliczeniowy OSD to w większości punktów poboru okres dwumiesięczny. W razie 

braku danych od OSD Wykonawca może wystawić prognozę lub bazować na danych 

podanych przez Zamawiającego. Dotychczasowe duże problemy z pozyskaniem faktur od 

Wykonawców wymusiły na Zamawiającym takie określenie okresu rozliczeniowego. 

 

Pytanie 5.  

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 7 ust 1 Wzoru Umowy na zspis o treści: „1. Za dzień 

zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy." 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 6.  

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 8 ust 3 Wzoru 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 

 

Odpowiedź: 

W opinii Zamawiającego obecne zapisy umowy nie stoją w sprzeczności z zapisami art. 6b 

ust 2 oraz ust 3 Ustawy Prawo Energetyczne, ale wprowadza następującą treść par 8 ust 3 

załącznika nr 4 do SIWZ: 

„3. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z 

zapłatą za pobraną energii elektrycznej co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności, 

pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących 

należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia 

Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i 

wypowiedzenia Umowy.” 

 

Pytanie 7.  

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

wszystkim chętnym do złożenia ofert? 

Odpowiedź: 

W związku z Państwa pytanie Zamawiający umieszcza pliki w formie edytowalnej na 

stronach Zamawiającego. 

 


