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GPR.271.4.2014. 
 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GPR.271.4.2014 w trybie 
przetargu nieograniczonego „na zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy 
Tczów i jej jednostek organizacyjnych” 
 
 

WYJAŚNIENIE 
 

treści SIWZ 
 
 

               Gmina Tczów działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na „na zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy 
Tczów i jej jednostek organizacyjnych”. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Czy zamawiający ma obecne umowy zawarte w akcjach promocyjnych? Jaki jest okres 
wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? Czy są one zawarte na czas określony? 

Odp. na pyt 1: 

Zgodnie z komentarzem nr 3 w zał. 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia, oraz z rozdz. 3 
ust 4 SIWZ: Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej są zawarte na czas oznaczony 
do dnia 31.12.2014 roku. Tym samym okres wypowiedzenia nie dotyczy tych punktów 
(wszystkich).  Zamawiający nie ma umów zawartych w akcjach promocyjnych. 
 
2. Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru 
energii ? 

Odp. na pyt 2: 

Elektrociepłownia Andrychów. 
 
3. W załączniku do SIWZ - projekcie umowy w § 9 ust. 1 wnioskujemy o dodanie zapisu „(…) 
jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”. 

Odp. na pyt 3: 

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany w zał. nr 6 do SIWZ. 
 
4. W załączniku do SIWZ - projekcie umowy wnioskujemy o wykreślenie § 9 ust. 2 

Odp. na pyt 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany w zał. nr 6 do SIWZ. Ust. 2 odnosi się tylko do 
braku zgłoszenia z powodu winy wykonawcy. 
 



5. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników taryfy C1X  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? 

Odp. na pyt 5: 

Zgodnie z zapisami §6 ust. 8 pkt. b, zd.2 i 3: „W przypadku, gdy OSD nie przekaże w 
wymaganym terminie danych z odczytów liczników, Wykonawca ma prawo do wystawienia 
faktury rozliczeniowej na bazie danych pomiarowych z poprzedniego okresu rozliczeniowego lub 
danych z Załącznika nr 2 do Umowy. W takim przypadku, Wykonawca ma obowiązek dokonać 
rozliczenia wyrównawczego po otrzymaniu rzeczywistych danych pomiarowych przy fakturze 
rozliczeniowej za kolejny okres.” 
 

6. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie pełnomocnictwa uwzględniającego aktualne zapisy 
IRiESD OSD – Wzór Pełnomocnictwa.  
 
Odp. na pyt 6: 
 
Zamawiający będzie stosował załączony do SIWZ wzór pełnomocnictwa. 
 
7. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy 
drogą korespondencyjną. 
 
Odp. na pyt 7: 
 
Zgodnie z zapisami rozdz. 3 ust. 8 SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy 
drogą korespondencyjną. 
 
8.Zwracamy się z prośbą o podanie kto jest Państwa aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej. 
 
Odp. na pyt 8: 
 
Elektrociepłownia Andrychów. 
 
9. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu 
rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dla 
punktów poboru energii elektrycznej: 
- do kiedy obowiązuje przedmiotowa umowa,  
- okres wypowiedzenia,  
- czy została podpisana 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. 
 
Odp. na pyt 9: 
 
Informacje powyższe znajdują się w rozdz. 3 ust. 4 SIWZ oraz w komentarzach w zał. nr 5 do 
SIWZ. 
Umowy są zawarte na czas oznaczony do 31.12.2014, są rozdzielone, nie ma okresu 
wypowiedzenia, nie ma akcji promocyjnych. Jest to kolejna zmiana sprzedawcy. 
 
10. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej 
wszystkim chętnym do złożenia ofert? 
 
Odp. na pyt 10: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
11. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wymieniony okres rozliczeniowy podany w 
§ 6 ust 1 oraz § 6 ust 8b - /2-miesięczny/ Istotne Postanowienia 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, że rozliczenia są dokonywane na podstawie 
odczytów przesyłanych do wykonawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na terenie 
którego znajdują się punkty poboru energii elektrycznej. 
 
Odp. na pyt 11: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany wzoru Umowy stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ. 
Operator Systemu Dystrybucyjnego stosuje różne okresy rozliczeń, ale Zamawiający wymaga od 
wykonawcy stosowania 2-miesięcznego okresu rozliczenia i daje mu do tego możliwość zapisem 
§ 6 ust. 8 pkt b) wzoru Umowy Sprzedaży. 
 
12. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający, ze względów 
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 21.11.2014 
roku, faktyczne podpisanie umowy nastąpi w ostatnim tygodniu listopada 2014 roku. Dopiero po 
podpisaniu umowy, udzieleniu pełnomocnictwa oraz uzyskaniu niezbędnych danych Wykonawca 
może przystąpić do czynności mających na celu zmianę sprzedawcy. W przypadku zmiany 
sprzedawcy należy dokonać zgłoszenia umowy sprzedaży najpóźniej na 21 dni przed datą 
rozpoczęcia realizacji zamówienia, zatem nie dali Państwo wystarczającego czasu na pozytywne 
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 
 
Odp. na pyt 12: 
 
Zamawiający nie zgadza się na przesunięcie terminu zmiany sprzedawcy gdyż obowiązujące 
umowy kończą się 31.12.2014 r. Wykonawca otrzyma opis PPE w wersji edytowalnej Excell 
niezwłocznie, oraz skan umowy i pełnomocnictwa i może dokonać zgłoszenia w terminie.  
 
13. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu § 9 ust. 1 w Załączniku nr 6 do SIWZ w zakresie 
terminu wykonania zamówienia poprzez dodanie zapisu warunkującego rozpoczęcie terminu 
realizacji zamówienia od dnia 01.01.2015.do dnia 31.12.2016r. o następującej treści: „jednak nie 
wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej 
niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o 
świadczenie usług dystrybucji oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy i ewentualnym dostosowaniem układów pomiarowo-rozliczeniowych do wybranej 
grupy taryfowej”. 
 
Odp. na pyt 13: 
 
Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie w/w zmian i odsyła do zapisów SIWZ gdzie 
podane są informacje o dacie rozwiązania obecnych umów, o umowach dystrybucyjnych itd. 
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