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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej  

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 

 

Pytanie 1 

W rozdziale III  p.3 SIWZ oraz w ogłoszeniu rozdział II.4). Prosimy o prawidłowe wskazanie 

dat oraz szacunkowego zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wymienionych 

w załączniku nr 1. Okres wskazany w p. 3 jest nierealny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadzi zmianę do zapisu w SIWZ – rozdział III p. 3 – całkowite 

zapotrzebowanie na energię w okresie 01-07-2018r. – 31-12-2018r. szacowane jest na 625000 

kWh. 

 

Pytanie 2 

W rozdziale IV SIWZ. Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w 

terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na 

konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z 

dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży 

energii elektrycznej od dnia 01.07.2018r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. 

Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie następującej 

modyfikacji w/w zapisu: „Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony tj. od dnia 

01.08.2018r do dnia 31.12.2018r jednakże wchodzi w życie nie wcześniej niż po skutecznym 

rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię 

elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu 

w życie umowy dystrybucyjnej”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza późniejsze rozpoczęcie świadczenia dostaw zgodnie z zapisami 

SIWZ oraz projektu umowy. W opisanej sytuacji termin faktycznego rozpoczęcia świadczenia 

dostaw wskazany przez Wykonawcę nie będzie się wiązał z naliczaniem kar umownych.   

 

Pytanie 3 

W załączniku nr 6.1 do SIWZ projekt umowy w §8 ust.1. Informujemy, że zgodnie z art. 6b 

ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy 

o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na 

zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy 

ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści 

zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(…)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”. 

Odpowiedź:  

Zapis umowy pozostaje bez zmian. 



 

 

 

Pytanie 4 

W załączniku nr 6.1 do SIWZ projekt umowy w §11 ust.1. Informujemy, że 

odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów 

poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić 

odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń umowy przez OSD.  Z 

uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: 

„Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, 

niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający wprowadzi taki zapis do umowy w §11 ust.1. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę 

sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura 

zmiany sprzedawcy dla wszystkich PPE będzie przeprowadzana po raz kolejny?  

Odpowiedź:  

Zamawiający posiada obecnie zarówno umowy kompleksowe jak i rozdzielone na dostawę 

energii i dystrybucję. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających 

na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności 

Wykonawcę? 

Odpowiedź:  

Do wypowiedzenia dotychczasowych umów będzie upoważniony Wykonawca. 

 

Pytanie 7 

W związku z tym, iż Zamawiający wskazuje w SIWZ jednostki organizacyjne Wykonawca 

informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach 

wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa 

i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że 

takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Na fakturach należy wskazywać pełne dane i oznaczenie „Nabywca” i „Odbiorca” 

 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania  

 

 

 

 

 

 

 

  


