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ZP.271.63.2018     

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy 

Kąty Wrocławskie 

 

 

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania: 
 

Pytanie 1  Zwracamy  się  z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu 
rozwiązywania 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. 
Odpowiedź 1 Zamawiający informuje, że okres wypowiedzenia umów na dostawę energii elektrycznej 
tj. umów kompleksowych dla punktów poboru energii wyszczególnionych w Załączniku nr 1 umowy 
jako Zestawienie nr 6  wynosi 1-3 miesięcy , umowy kompleksowe zawarto jako umowy na czas 
nieokreślony i nie zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej. 
Zamawiający informuje, że dotychczasowa umowa na dostawę energii elektrycznej dla punktów 
poboru wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy jako Zestawienie od nr 1 do nr 5 wygasa z 
dniem 19 lutego 2019r., umowa nie posiada okresu wypowiedzenia i nie została zawarta w ramach 
akcji promocyjnej. 
 
Pytanie 2 Zwracamy się z prośbą o  udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy 
przeprowadzana będzie  po raz kolejny dla wszystkich ppe ujętych w SIWZ? 
Odpowiedź 2 Dla punktów poboru energii wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy jako 
Zestawienie od nr 1 do nr 5 to kolejna zmiana sprzedawcy, natomiast dla punktów poboru energii 
wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy jako Zestawienie nr 6 jest to pierwsza zmiana 
sprzedawcy. 
 
 
Pytanie 3 Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na 
czas określony czy nieokreślony? 
Odpowiedź 3 Umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony. 
 
Pytanie 4  Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego 
parametry dystrybucyjne - w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi 
umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług 
dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD? 
Odpowiedź 4 Tak 
 
Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuszcza, aby PPE  wyszczególnione w grupie taryfowej 012, były 
rozliczne w grupie taryfowej C12b, 011 w C11o, a RC 11 w R. których okresy rozliczeniowe są 
tożsame z okresem rozliczeniowym dla grup taryfowych, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, 
a jedyna różnica polega na formalnej nomenklaturze grup taryfowych (ich symbolicznym oznaczeniu)? 
Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca złoży odwołanie 



od zapisów SIWZ,  w którym zaznaczy, że możliwość rozliczania w grupach taryfowych określonych 
przez Zamawiającego w SIWZ spełni tylko ograniczona liczba Wykonawców. 
Odpowiedź 5 Rozliczanie zużycia energii elektrycznej następować będzie na podstawie zużycia 
energii bez podziału na taryfy, zgodnie z ceną oferowaną w formularzu cenowym tj. zł/kWh. 
  
 
Pytanie 6 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 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; 
-numer PPE oraz dokumentów; 
-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. 
Jednocześnie informujemy , że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne 
dane skutkiem czego może być koniczność zakupu energii przez zamawiającego od tzw. sprzedawcy 
rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust.2 a pkt 1 lit b ustawy Prawo energetyczne.  
Odpowiedź 6 Zamawiający przekaże wszelkie posiadane przez siebie informacje w formie 
elektronicznej oraz wszystkie niezbędne dokumenty.  
 
 
Pytanie 7 Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa 
dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w 
przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze 
czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. 
Odpowiedź 7 Tak 
 
Pytanie 8 Zwracamy sią z prośbą o podanie kto jest Państwa aktualnym sprzedawcą energii 
elektrycznej. 
Odpowiedź 8 Tauron Sprzedaż Sp.zo.o. 
 
 
Pytania 9 Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie 
umowy drogą korespondencyjną. 
Odpowiedź 9 Tak 
 
 
Pytania 10 Zwracamy sią z prośbą o zmianę § 7 ust. 1 Istotne Postanowienia Umowy na zapis o 
treści: „ 1. Strony określają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie..... dni od daty wystawienia 
faktury. 
Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w 
jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co  może powodować komplikacje przy ustalaniu 
prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu 
płatności na liczb dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty 
powstania obowiązku podatkowego. a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z 
tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy  z dnia   11 



marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w 
przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. 
Odpowiedź 10  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytania 11 Dotyczy par.11 ust.1,2,3 Istotne postanowienia umowy. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca 
może przystąpić do czynności mających na ceku zmianę sprzedawcy dopiero po podpisaniu umowy, 
udzieleniu pełnomocnictwa oraz uzyskaniu niezbędnych danych od Zamawiającego, zwracamy się z 
prośbą o podanie terminu, w którym podmioty objęte postępowaniem przekażą dokumenty zgodnie z 
pytaniem nr 6. 
Odpowiedź 11 Niezwłocznie po podpisaniu umowy. 
 
Pytanie 12 Dotyczy par. 2 ust.2 pkt 4  Istotne Postanowienie Umowy. Uprzejmie informujemy, że 
wszelkie dodatkowe czynności dokonane przez wykonawcę odbiegające od przyjętych standardów i 
wymogów stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogą skutkować wliczeniem 
tych czynności w cenę energii elektrycznej. Może to spowodować poniesienie dodatkowych kosztów 
przez Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usuniecie 
przedmiotowego zapisu. 
Odpowiedź 12 Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 13 Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Z uwagi, iż w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia ujęte są taryfy dwustrefowe, zwracamy się z prośbą o podanie zużycia energii 
elektrycznej w rozbiciu na poszczególne strefy. Jest ono niezbędne na etapie sporządzania oferty. 
Ponadto podajecie Państwo prognozę zużycia en. elektrycznej na rok 2019, a zamówienie obejmuje 
również rok 2020, prosimy zatem o podanie szacunkowego zużycia energii elektrycznej obejmującego 
cały czasookres podany w SIWZ oraz wolumen w rozbiciu na poszczególne taryfy i strefy. 
Informujemy, iż opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą PZP, winien być sporządzony w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące 
mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
Odpowiedź 13 Cena ofertowa jest ceną jednostkową bez podziału na taryfy, nie ma potrzeby podziału 
zużycia na strefy. Zamawiający zmienia SIWZ załącznik nr 1 Prognoza zużycia energii 2018r. na 
Prognoza zużycia energii w okresie 20.02.2019r.-19.02.2020r. 
 
 
Pytanie 14 Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Zwracamy się z prośbą o 
wyjaśnienie co kryje się pod pojęciem pozostałe punkty Lp100 w tabeli nowe obiekty ? Czy jest to 
jeden ppe, czy kilka? Czy jest to wolumen ujęty w ramach prawa opcji? 
Informujemy, iż opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą PZP, winien być sporządzony w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące 
mieć wpływ na  sporządzenie oferty.  
Odpowiedź 14 Jest to wolumen ujęty w ramach prawa opcji. 
 
 
 


