
 

 

 

 I 27.DEE.1.2014       Brody, 10.12.2014r. 

 

 

Wykonawcy pobierający 

materiały przetargowe 

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: 

„Dostawa energii elektrycznej” 

BZP Numer ogłoszenia: 397102 - 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014r 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 z .późn. zm.) udziela odpowiedzi na 

zapytanie złożone przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym:  

 

 

Pytanie 1: 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający, ze względu 

proceduralnych, wyraża zgodę na przesunięcie terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej na 

01.02.2015 roku? Z uwagi na fakt, iż termin składania ofert przewidziano na dzień 15 grudnia 2014 

roku, czyli już po okresie umożliwiającym zgłoszenie realizacji umowy na dzień 01.01.2015r. 

Dopiero po podpisaniu umowy, udzieleniu pełnomocnictwa oraz uzyskaniu niezbędnych danych 

Wykonawca może przystąpić do czynności mających na celu zmianę sprzedawcy. W przypadku 

zmiany sprzedawcy (każde zgłoszenie nowej umowy) należy dokonać zgłoszenie umowy sprzedaży 

najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia, zatem nie dali Państwo 

wystarczającego czasu na pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 

Jeśli nie zgodzicie się państwo na zmianę terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej, 

przedmiotowe postępowanie zostanie obarczone wadą nie do usunięcia i będzie podlegało 

unieważnieniu, gdyż żaden z potencjalnych Wykonawców nie będzie mógł spełnić określonego 

przez Państwa warunku. 

 

Odpowiedź: 

Termin rozpoczęcia dostaw z dniem 01.01.2015 jest możliwy do spełnienia, ponadto 

zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia dostaw, zgodnie z §8 ust. 1 

umowy, tj. po pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy, podpisaniu umów 

dystrybucyjnych. 

 

Pytanie 2  
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 przeprowadzania zmiany 

sprzedawcy dla punktu poboru: 

– nazwa i adres firmy; 

– opis punktu poboru; 
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– 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: 

Tak. Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy w wersji elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umów. 

 
Pytanie 3. 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisania 

umowy drogą korespondencyjną. 

 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza podpisania umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 4.  

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 4 Umowy, stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ na 

zapis o treści: „4. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty ich 

wystawienia. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy 

Wykonawcy.” 

W ramach wyjaśnień, informujemy iż faktury za energię elektryczną wysyłane są listem zwykłym, a 

co za tym idzie Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić w jakim terminie Zamawiający otrzymuje 

fakturę VAT, co może powodować komplikacje przy ustaleniu prawidłowego terminu płatności. 

Ponadto w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od 

dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. 

Jednocześnie w przypadku nieterminowego dostarczania faktur Zamawiający może złożyć do 

Wykonawcy reklamację dotycząca terminu dostarczenia faktur. 

Ponadto informujemy. Iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za 

dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, 

któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 

2004r. O podatku od towarów usług (Dz. U. Z dnia 2011. Nr 177. Poz 1054 z późn. zm.). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §6 wzoru umowy. 

 

Pytanie 5.  

Czy zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na 

sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzona 

jest po raz pierwszy czy po raz kolejny? Prosimy o odpowiedź w zakresie każdego z punktów 

poboru wymienionych w załączniku SIWZ. 

 

 



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii. 

Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzona będzie po raz kolejny. Dotyczy to każdego z 

punktów poboru wymienionych w załączniku do SIWZ. 

 

Pytanie 6.  

Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony 

(bo pytanie dotyczy umów sprzedażowych, dystrybucyjnych czy też kompleksowych)? Jaki jest 

okres wypowiedzenia w ww. umowach? 

 
Odpowiedź: 

- Przedmiotowe umowy obowiązują od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.  

- umowy obowiązują do 31.12.2014r.  

 

Pytanie 7.  

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do 

przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy między innymi: numer licznika, numer ewidencyjny 

lub numer PPE, numer aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia oraz okres wypowiedzenia 

dotychczasowej umowy, nazwa dotychczasowego Sprzedawcy. 

 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy w wersji elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umów. 

 

Pytanie 8.  

Czy zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? 

 
Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. 
 

Pytanie 9.  

Prosimy o udzielenie informacji kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej oraz 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (ze wskazaniem oddziału) w odniesieniu do każdego punktu 

poboru wymienionego SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej oraz Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, Oddział z siedzibą 

w Skarżysku- Kamiennej, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna.  

 
Pytanie 10.  

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania w 

kwestiach związanych z rozwiązaniem aktualnie obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy 

sprzedaży energii elektrycznej oraz ze zgłoszeniem nowej umowy sprzedaży i przeprowadzeniem 

procesu zmiany sprzedawcy? 

 
Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. 



 

 

Pytanie 11.  

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa m.in. do 

zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi Systemu 

Dystrybucyjnego wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy 

pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego? Powołane oświadczenie złożone 

przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie m.in. bezwarunkową zgodę na 

zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czas 

nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie 

internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej Operatora 

Systemu Dystrybującego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w 

zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu 

rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający podpisał już umowy o świadczenie usług dystrybucji na czas nieokreślony 

 
Pytanie 12.  

Czy Zamawiający udzielili na pisemny wniosek Wnioskodawcy w dniu otwarcia ofert 

informacji z tego procesu, Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu? 

 
Odpowiedź: 

 Tak. Zamawiający udzielili na pisemny wniosek Wnioskodawcy w dniu otwarcia ofert 

informacji z tego procesu. 

 
Pytanie 13.  

Z uwagi na zbyt późne ogłoszenie przetargu wnosimy o przesunięcie terminu rozpoczęcia 

dostaw na dzień 01.02.2015r. W tym miejscu wskazujemy, że czas niezbędny na pełne 

przeprowadzenie procedury przetargowej (zbyt późny termin składania ofert, dokonanie ofert, 

dokonanie oceny i porównania ofert, ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu, możliwości podpisania 

umowy w ustawowym terminie, zebranie i przekazanie wszelkich potrzebnych danych i 

dokumentów, w końcu przygotowanie zgłoszeń i ich zaimportowanie na PWI OSD) uniemożliwi 

nam jak i innym Wykonawcom dochowanie terminu rozpoczęcie dostaw tj. 01.01.2015r. 

Zamawiający nakłada obowiązek realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej od dnia 

01.01.2015r., uważamy iż jest to termin niemożliwy do zrealizowania ze względu na szereg 

powyżej opisanych czynności i z uwagi na czas trwania procedury zmiany sprzedawcy, który 

określa OSD w swoim IriESED i jest to 21 dni (zgłoszenie umowy do OSD musi nastąpić minimum 

21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia sprzedaży). Biorąc pod uwagę powyższe 

okoliczności przeprowadzenie zmiany sprzedaży w takim krótkim czasie jest niewykonalne 

praktycznie dla żadnego Sprzedawcy. Bezwzględnie wnosimy o przesunięcie terminu rozpoczęcia 

dostaw na dzień 01.02.2015r. 

 

Odpowiedź: 

Termin rozpoczęcia dostaw z dniem 01.01.2015 jest możliwy do spełnienia, ponadto 

zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia dostaw, zgodnie z §8 ust. 1 

umowy, tj. po pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy, podpisaniu umów 

dystrybucyjnych. 

Wójt Gminy Brody 

Marzena Bernat  


