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ZP.271.8.2020 

 
Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację 

dostawy pn.: „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew 
 oraz jednostek organizacyjnych”.  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP, BIP                    

i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew w dniu 28.07.2020 roku nr ogłoszenia 567438-

N-2020 na realizację zadania pn.: „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz 

jednostek organizacyjnych".  

 

W związku z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający na 

podstawie art. 38 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. ) udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą 

korespondencyjną. 

Pytanie 2. Czy obecne umowy należy wypowiedzieć? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, iż umowy zostały zawarte na czas określony tj. do 

dnia 31-12-2020 roku i nie wymagają wypowiedzenia. 

Pytanienr  3. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji 
elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w 
dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik 
do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 
a) danych dla każdego punktu poboru: 
- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa ; 
- 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 PPE; 
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 



b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 
- dokument nadania numeru NIP; 
- dokument nadania numeru REGON; 
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; 
- dokument potwierdzający umocowanie 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 okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. 
Sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, iż niezwłocznie przekaże wyłonionemu w 
postępowaniu Wykonawcy dane PPE w formie pliku Excel oraz udostępni dokumenty niezbędne do 
przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy. 

 

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 
przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub 
certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o 
charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii 
elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuje, iż w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia 
będzie postępował zgodnie z § 10 wzoru umowy tj. Załącznika nr 5.  

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku 
przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej? 

Odpowiedź na pyatnie nr 5: Zamawiający informuje,  iż w pkt 3.6. i pkt 3.8. SIWZ wskazał szacunkowe 
zapotrzebowanie na energię elektryczną podajac, że wartość ta ma jedynie charakter orientacyjny i nie 
stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ponadto w § 6 
Załącznika nr 5 do SIWZ (Wzór umowy) Zamawiający określił, że Wykonawca będzie wystawiać faktury 
za pobraną energię elektryczną, na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych przez 
OSD, a na Zamawiającym będzie spoczywał obowiązek zapłaty za energię elektryczną pobraną do 31-
12-2021 r. 

 

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert. 
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