
Wręczyca Wielka, dnia 14.10.2016 r.

Nr GK.272.15.2016A

Do Wykonawców

dotyczy ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP 320743-2016 z dnia 2016-10-10

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego w dniu 12.10.2016 r. wpłynęły następujące  zapytania Wykonawcy do siwz
w przedmiocie dostaw energii elektrycznej dla  Gminy Wręczyca Wielka w 2017 r.
Poniżej pytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny w przypadku zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w 
szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe 
obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?
Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody.
 
3. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników 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?
Odpowiedź 3: Nie wystąpi taka sytuacja.

4. Czy Zamawiający ma świadomość, że grupy taryfowe stosowane przez lokalnego OSD mogą się różnić od grup 
taryfowych Wykonawcy? Czy dopuszcza się aby dla poszczególnych PPE były prowadzone rozliczenia grupy taryfowej, 
której strefy czasowe są zbieżne z dotychczasowymi, a różnica polega na nazewnictwie grupy taryfowej?
Odpowiedź 4: Proszę dostosować ofertę  do wymagań określonych w siwz.

5. Czy dla wszystkich obiektów objętych postępowaniem przetargowym będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy?
Odpowiedź 5:  Odpowiedź znajduje się w siwz, a ściślej rzecz ujmując, w opisie przedmiotu zamówienia.

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);
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- 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 6: Zamawiający wyjaśnia, że zestawienie punktów odbioru energii  elektrycznej  udostępnione na stronie 
internetowej, w ramach prowadzonego postępowania jest aktualne. W oparciu o w/w dane, porzedni sprzedawcy energii 
również posługiwali się w/w zestawieniami. Po wyborze oferty i podpisaniu umowy, Zamawiający prześle wykonawcy 
odpowiednie  dla  Zamawiającego pełnomocnictwo wraz  z  pozostałymi  dokumentami,  które  zostały  wyszczególnione
w pytaniu. 

Pytanie 7. 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 7: Jak w odpowiedzi 6.

Pytanie 8. Dotyczy § 7 ust. 3 Projektu Umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może 
zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych 
grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie  
będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie 
następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup 
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taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”
Odpowiedź 8: Zamawiający nie przewiduje zmiany taryf  w trakcie realizacji  zamówienia.  Wnioskowany  zapis  jest 
zbyteczny.

Pytanie 9. Dotyczy § 6 ust. 5 Projektu Umowy – Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji  
umowy, ustawowej zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych 
lub  certyfikatów  dotyczących  efektywności  energetycznej  wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  zmodyfikowanie 
przedmiotowego zapisu do treści: „Ceny jednostkowe określone w ust. 5 oraz wartość o których mowa w ust. 3 nie 
ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy  za wyjątkiem sytuacji, w której zmianie ulegnie stawka podatku VAT 
lub podatku akcyzowego lub gdy nastąpią zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 
Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności  energetycznej  lub przepisów wykonawczych wprowadzających 
dodatkowe  obowiązki   związane  z  zakupem  praw  majątkowych  lub  certyfikatów  dotyczących  efektywności 
energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi 
przepisami, od dnia ich wejścia w życie,  zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.” 
Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych.

Pytanie 10. Dotyczy § 8 ust 1-2 Wzoru Umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar 
umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). 
Prosimy o modyfikację zapisów do treści:
„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości  poniesionej 
szkody (straty).”
Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych.

Pytanie 11. Dotyczy § 7 ust 9 Wzoru Umowy
Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy 
o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy 
jedynie  odbiorców  w  gospodarstwach  domowych.  Przepisy  ustawy  nie  nakładają  natomiast  takiego  obowiązku  w 
przypadku  pozostałej  grupy  odbiorców.  W  związku  z  powyższym  zwracamy  się  z  prośbą  o  dostosowanie 
przedmiotowego  zapisu  do  treści  zgodnej  z  ustawą  Prawo  energetyczne,  poprzez  usunięcie  słów  „(…)pomimo 
uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14-dniowego 
terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.
Odpowiedź 11: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych.

Równocześnie   Zamawiający  informuje,  że  w formularzu cenowym w trzeciej  kolumnie,  w  trzecim 
wierszu powinna być cyfra 1 250 900. W załaczeniu druk formularza cenowego. 

Wójt
mgr Henryk Krawczyk
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............................................
/pieczęć firmowa/

Formularz cenowy nr 1
do kalkulacji kosztów sprzedaży energii elektrycznej

na terenie gminy Wręczyca Wielka

L.p.

Grupa taryfowa 
obiektów 
zgodnie z 

przedmiotem 
zamówienia

Szacowane 
zużycie energii 

elektrycznej 
czynnej w 

okresie 
realizacji 

zamówienia 
kWh

Liczba 
punktów 
poboru w 

danej 
grupie 

taryfowej

Cena 
jednostkowa 
netto energii 
elektrycznej 

czynnej zł/kWh

Wartość zł 
netto

[3x5]

Podatek 
VAT Wartość zł brutto

1 2 3 4 5 6 7 8
1 O11 1 250  900 128

2 C11 162  460 32

3 C12b I dzienna 80  000 1
C12b II nocna 46  000

4 C21 323  000 3

5 C22a I dzienna 60  000 1
C22a II nocna 43  000

6 G11 1  400 1

7 B11 282  000 1

8 B21 140  000 1

SUMA 2  388  760 168 SUMA

Cena za opłatę handlową - obsługę rozliczeniową

L.p.

Grupa taryfowa 
obiektów 
zgodnie z 

przedmiotem 
zamówienia

Prognozowany 
okres realizacji 

umowy w 
miesiącach

Liczba 
punktów 
poboru w 

danej 
grupie 

taryfowej

Cena 
jednostkowa 
netto opłaty 
handlowej za 
jeden punkt 

poboru zł/m-c

Wartość zł 
netto

[3x4x5]

Podatek 
VAT Wartość zł brutto

1 2 3 4 5 6 7 8

1 O11 12 128

2 C11 12 32

3 C12b 12 1

4 C21 12 3

5 C22a 12 1

6 G11 12 1

7 B11 12 1

8 B21 12 1

SUMA 168 SUMA

RAZEM CENA ENERGII I OPŁATA 
HANDLOWA
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..................................................................... ..............................................................
/miejscowość, data/ /podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy/

5


