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         Wszyscy Wykonawcy 

     WYJAŚNIENIA NR 2 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa	energii	elektrycznej	dla	potrzeb	Gminy	

Lipnica	Wielka	oraz	jednostek	organizacyjnych	Gminy	Lipnica	Wielka	w	roku	2018”		

    - nr sprawy 271.14.2017  

Na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579 z późno zm.) Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności 

niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego 

powszechnie przez Wykonawcę ? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy 

Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za 

jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD ? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający  nie wyraża zgody na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy na innym wzorze 

pełnomocnictwa niż to załączone  do  SIWZ.  Zamawiający  zawarł  w pełnomocnictwie  wszystkie  

niezbędne  zapisy potrzebne Wykonawcy do należytego wykonania umowy. Zamawiający ponosił 

będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne 

zakwestionowanie przez OSD.  

Pytanie nr 2 

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); 
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- 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 umocowania 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 konieczność 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 Zamawiającego 

Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane oraz dokumenty. 

Pytanie nr 3 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą 

korespondencyjną. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.. 

Pytanie nr 4 
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Czy Zamawiający jest świadomy, iż z uwagi na konieczność wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie 

z art. 24, w połączeniu z art. 26 oraz zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin 

rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.01.2018r. nie jest możliwy do spełnienia przez 

Wykonawcę? Zwracamy się zatem z prośbą o przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii 

elektrycznej od 01.03.2018r. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Tak,  Zamawiający  ma taką  świadomość dlatego w  rozdziale IV SIWZ zastrzegł: 	

	Termin	wykonania	przedmiotu	zamówienia	

Termin	rozpoczęcia	świadczenia	dostaw:	od	dnia	01/01/2018r.	

Termin	zakończenia	świadczenia	dostaw:	do	dnia	31/12/2018r.	

przy	 czym	 sprzedaż	 rozpocznie	 się	nie	wcześniej	niż	 z	dniem	 skutecznego	 rozwiązania	

dotychczasowych	 umów	 sprzedaży	 energii	 elektrycznej	 a	 także	 po	 pozytywnie	

przeprowadzonej	procedurze	zmiany	sprzedawcy.			

Pytanie nr 5 

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. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Umowy na sprzedaż energii są na czas określony tj. do 31.12.2017 r.,. Zamawiający nie ma 
podpisanych umów w ramach akcji promocyjnej. 

Pytanie nr 6 
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Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas 
określony czy nieokreślony? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Umowy dystrybucyjne są podpisane na czas nieokreślony. 

Pytanie nr 7 

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 Zamawiającego: 

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. W przypadku informacji 

od OSD o niezgodności Wykonawca winien przekazać niezwłocznie Zamawiającemu taką informację, 

a Zamawiający przekaże dane zaktualizowane.  

Zamawiający informuje,  iż powyższe pytania i odpowiedzi do SIWZ stanowią jej integralną 

część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na 

konieczność przedłużenia terminu składania ofert, dlatego też Zamawiający informuje, iż 

terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

Opublikowano na stronie internetowej www.lipnicawielka.pl 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy którzy złożyli zapytania 

2.a/a                Bogusław Jazowski 

         Wójt Gminy Lipnica Wielka 


