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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 podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia grupy taryfowe są 

obowiązującymi grupami czy być może Zamawiający wskazał grupy taryfowe już po 

dokonanej zmianie? Informacja o docelowych grupach taryfowych ma kluczowe 

znaczenie na etapie wyceny. 

Odp.: Zamawiający wskazał w załączniku nr 9 do SIWZ obowiązujące grupy 

taryfowe. W przypadku oświetlenia są to grupy docelowe, natomiast w przypadku 

obiektów, niezwłocznie po dokonaniu procesu zmiany sprzedawcy energii 

elektrycznej dla obecnych grup taryfowych C11 będzie dokonana zmiana na C12a. 

2. Wykonawca informuje, iż w przypadku na dzień dzisiejszy nie zostały przez 

Zamawiającego podjęte kroki mające na celu wypowiedzenie dotychczas 

obowiązujących umów oraz zawarcie umów dystrybucyjnych (OSD ma 21 dni na 

sporządzenie umów), biorąc pod uwagę termin składania ofert (29.07), procedurę 

przetargową, podpisanie umowy oraz procedurę zmiany sprzedawcy (21 dni) brak jest 

możliwości rozpoczęcia sprzedaży od dnia 01.09.2014. Możliwy najwcześniejszy 

termin rozpoczęcia sprzedaży 01.09.2014 

W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie zapisów. 

Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punkty poboru energii elektrycznej nie 

wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów, a także po 

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz zawarciu przez 

Zamawiającego umów o świadczenie usług dystrybucji. 

 

Odp.: Zamawiający wykonał czynności zmierzające do zawarcia umów 

dystrybucyjnych pozwalających na rozpoczęcie zakupu energii elektrycznej od 

01.09.2014 r. 

 

   3.      Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający planuje zmianę grup taryfowych.    

Wykonawca informuje,  

iż powyższe zmiany możliwe są do dokonania na etapie zawierania umów o 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej pomiędzy OSD a Zamawiającym.  



          Możliwe rozwiązania: 

a. Zamawiający sam zwraca się do OSD o zawarcie umów dystrybucyjnych – na tym 

etapie składa także wniosek o zmianę grupy taryfowej dla danego ppe, 

b. Wykonawca w imieniu Zamawiającego składa wniosek o zawarcie umów 

dystrybucyjnych  

z uwzględnieniem zmian grup taryfowych.  

 

W związku z powyższym, niezależnie od przyjętego wariantu, zmiany grup taryfowych 

należy dokonać przed zgłoszeniem umowy sprzedaży – Wykonawca wnioskuje o dokonanie 

modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

 

Odp.: Mając na uwadze negatywne doświadczenia związane ze sposobem dokonywania 

przez OSD weryfikacją punktów poboru energii, gdzie zmiana grup taryfowych dokonywana 

była w trakcie procedury zmiany sprzedawcy, oraz w kontekście udzielonej odpowiedzi nr 1, 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej modyfikacji.  

 

 

                                                                                                        Brygida Pytel 

                                                                                                              /  -  / 

                                                                                                        Wójt Gminy 


