
 

 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2014-12-23 

ZP.271.85.2014      

 

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 odpowiedź na złożone pytanie. 

 
 
 

Pytanie 19 Prosimy o podanie szczegółowych informacji, których brakuje w Załączniku nr 1 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Opis Zamówienia nie jest szczegółowy, gdyż brakuje 

następujących informacji:  

a) Zestawienie zbiorcze nr 1- OŚWIETLENIE ULICZNE; brak informacji o i1ości punktów poboru, 

numerach punktów poboru i numerach liczników w pozycji oznaczonej nr 121 "Pozostałe 

punkty" 

b) Zestawienie zbiorcze nr 2 - PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW, SUW: brak Informacji o ilości 

punktów poboru, taryfach, numerach punktów poboru i numerach liczników w pozycji 

oznaczonej nr 18 "Pozostałe punkty" 

 

Bez posiadania informacji; o których mowa powyżej; Zamawiający 

- może nie móc zapewnić wykonania zamówienia dla "Pozostałych Punktów" 

- może nie móc dokonać wyceny energii; gdyż na ceną energii wpływa liczba punktów poboru 

energii. 

 

Odpowiedź 19  Pozostałe punkty poboru w Zestawieniu zbiorczym nr 1 i nr 2 są to nowe punkty, które 

mogłyby powstać w okresie obowiązywania umowy. 

 Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ile punktów poboru zostanie uruchomionych w okresie 

obowiązywania umowy, tym samym nie może podać numerów punktów poboru i numerów ich 

liczników.  

 

Pytanie 20 W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia nie ma 
wszystkich wymaganych informacji 

lp Płatnik 
Adres 
pkt.pobofu 
energii 

nr PROD 
Nr ewldecnyjny 
w bilingu MR licznika 

obecna 
grupa 
taryfowa 

moc umowna 
kW 

Suma zużycia 
energii/ kWh 
2014r. 

Prognoza 
zużycia energii 
2015r. 

18 Pozostałe punkty        100000 

- Zestawienie zbiorcze nr 2 - PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW, SUW: brak Informacji o ilości punktów 

poboru, taryfach, numerach punktów poboru i numerach liczników w pozycji oznaczonej nr 18 

„Pozostałe punkty" 



 

 

W tej sytuacji Wykonawca nie może zapewnić wykonania zamówienia dla „Pozostałych Punktów", 

gdyż z powodu nieznajomości grupy taryfowej w przepompowni (lOOMWh) nie może dokonać wyceny 

energii. 

W przypadku gdyby okazało się, że w przepompowni będzie przyłącze średniego napięcia w grupie 

Bxx (np. B21), to czy Zamawiający zapewnia, że układy pomiarowe w tych licznikach będą 

dostosowane do zasady TPA (co jest technicznie wymagane do skutecznego przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy) ? 

Jeżeli wg stanu wiedzy na dzień dzisiejszy Zamawiający nie wie jeszcze, czy układy pomiarowe będą 

dostosowane do zasady TPA, to prosimy o dopisanie w SIWZ, że Wykonawca nie będzie 

zobowiązany do sprzedaży energii do tych punktów do czasu dostosowania układów pomiarowych 

przez Zamawiającego. 

 

 

Odpowiedź 20 Pozostałe punkty poboru w Zestawieniu zbiorczym nr 1 i nr 2 są to nowe punkty, które 

mogłyby powstać w okresie obowiązywania umowy. 

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ile punktów poboru zostanie uruchomionych w okresie 

obowiązywania umowy, tym samym nie może podać numerów punktów poboru, numerów ich 

liczników oraz taryf. 

 Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę dla sprzedaży energii elektrycznej całodobowo bez 

podziału na grupy taryfowe. 

Zamawiający zapewnia, że układy pomiarowe pozostałych punktów poboru będą dostosowane do 

zasady TPA. 

 
 
 
 


