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Pytania dotyczące przetargu 

 

 

dotyczy: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz 

obiektów Gminy Izbicko 

               Numer sprawy: ZP.271.2.2014 

 

Gmina Izbicko informuje, że wpłynęły pytania dotyczące w/w przetargu 

nieograniczonego. 

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą 

korespondencyjną. 

 

2. Jaki  jest termin wypowiedzenia obowiązujących umów? 

Odp.: Umowy posiadają miesięczny termin wypowiedzenia. 

 

3. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy C1X i G1X  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.: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych. 

Istnieje    mechanizm pozwalający na wystawienie faktur na podstawie rzeczywistego 

zużycia energii elektrycznej, który opisano w załączniku nr 10.1 i 10.2 do SIWZ par. 6, 

ust 5-7. 

4.     Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy niezbędne do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dane i dokumenty z jednostek objętych 

postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca 

będzie potrzebował następujących: 

a) danych: 

         - adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 

         - nr NIP  

         - nr Regon 

         - kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów) 

         - adres punktu poboru - (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 

         - przeznaczenie punktu poboru 

         - grupa taryfowa 

         - kod ppe 

         - roczny wolumen energii elektrycznej  

         - numer licznika 

         - numer aktualnie obowiązującej umowy 

         - numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego s[przedawcy 



       b) 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 podpisywania umowy sprzedaży    

energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa 

       - kopie wypowiedzeń obecnie obowiązujących umów kompleksowych (zgodnie z par. 3.7 

SIWZ Zamawiający odpowiada za wypowiedzenie obecnie obowiązujących umów). 

 

Odp.: Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy dane konieczne do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy będące w jego posiadaniu(Word, 

Excel) i kopie dokumentów Gminy, bowiem tylko Gmina jes podmiotem, z którym 

Wykonawca podpisze umowy.  

5. Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt, notarialny, umowa najmu, umowa 

dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami 

opisanymi w przedmiocie zamówienia. 

Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze 

zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czym, prosimy o 

przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami. 

Odp.: Zamawiający dla punktów poboru energii opisanych w załączniku 9 do SIWZ w 

zakładce "obiekty" posiada tytuł prawny do swobodnego dysponowania obiektami, natomiast 

dla punktów poboru energii opisanych w załączniku nr 9 do SIWZ w zakładce (oświetlenie) 

w części posiada tytuły prawne, w części natomiast nie posiada, co nie jest równoznaczne z 

ograniczeniem prawa do dysponowania tym majątkiem. 

6. Prosimy o informacje, czy Zamawiający podpisze umowy na dystrybucję energii 

elektrycznej przed rozpoczęciem procedury zmiany sprzedawcy? Informujemy, że zgodnie z 

zaktualizowanymi Instrukcjami Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywanie 

takiej umowy jest niezbędne do rozpoczęcia procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 

Odp.: Zamawiający podpisze umowy na dystrybucję energii elektrycznej przed rozpoczęciem 

procedury zmiany sprzedawcy. 

7. Wnioskujemy o dostosowanie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii w par. 2 ust. 1 wzoru 

umowy zgodnie z par. 8 ust. 1 wzoru umowy. Jednocześnie informujemy, że wybrany 

Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia umowy sprzedaży (zgodnie z Instrukcją Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ) 21 dni przed terminem. 

Odp.: Zamawiający nie widzi potrzeby dostosowywania terminu rozpoczęcia sprzedaży 

energii elektrycznej we wnioskowanych paragrafach, bowiem w obu wzorach umowy termin 

ten wskazuje datę 01.09.2014 r. jako dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy i rozpoczęcia 

dostaw. 

8. Wnioskujemy o wykreślenie z pełnomocnictwa p. 3. Zgodnie z zapisami w SIWZ to 

Zamawiający wypowiada obecne umowy kompleksowe, a nie Wykonawca. 

 



Odp. W związku z tym, że Zamawiający przewiduje ewentualność związaną z 

wprowadzeniem nowych punktów poboru energii, możliwe jest dla przyśpieszenia procesu 

dostarczania energii elektrycznej do nowego obiektu podpisanie przez Zamawiającego 

umowy kompleksowej, co przed zaaneksowaniem umowy zakupu energii o ten punkt, będzie 

wymagało wypowiedzenia umowy kompleksowej. 

Zakres pełnomocnictwa pozostanie niezmieniony. 

 

 

                                                                                             Brygida Pytel 

                                                                                                   /  -  / 

                                                                                              Wójt Gminy 

 


