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Warszawa, dnia 21.07.2015 r. 

Pełnomocnik Zamawiającego  
New Power Sp. z o.o. 
Ul. Chełmżyńska 180a 
04-464Warszawa 
Reprezentujący  
Gminę i Miasto Stawiszyn 
ul. Szosa Pleszewska 3 
62-820 Stawiszyn      Uczestnicy Postępowania Przetargowego 
 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 
 Pełnomocnik Zamawiającego - Gminy i Miasta Stawiszyn prowadząc postępowanie o udzieleniu 

zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania: „ Zakup energii elektrycznej” 

przesyła niniejszym pismem treść zapytań Wykonawcy, które drogą mailową w dniu 20.07.2015 r. wpłynęły do 

Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia L-236-2015, nr ogłoszenia BZP 181232 - 2015; 

 

 

Pytanie 1   
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź na pytanie 1 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą 

korespondencyjną 

 

Pytanie 2   
Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii miesięczny, dwumiesięczny? 

Odpowiedź na pytanie 2 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że lokaly OSD stosuje dla taryfy B23 miesięczny okres rozliczeniowy, a 

dla taryf C1x i G1x dwumiesięczny okres rozliczeniowy. 

 

Pytanie 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 na pytanie 3 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego odczyty 

układów pomiarowo-rozliczeniowych są dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który ma 

obowiązek przekazać je Sprzedawcy. W związku z powyższym Sprzedawca wystawia fakturę na podstawie 

danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgodny na wystawianie 

faktur szacunkowych. 

 

Pytanie 4  

Wnosimy o wykreślenie z §6 ust. 9 kary w wysokości 10 PLN za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktury za 

PPE, ponieważ Wykonawca nie powinien ponosić konsekwencji za opóźnienie, w jakim OSD przekaże mu pełne 

dane pomiarowo-rozliczeniowe. 

Odpowiedź na pytanie 4 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 6 ust. 9.  

Pełnomocnik Zamawiajacego pragnie dodać, że OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiarowo-

rozliczeniowych nowemu sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem, który reguluje te obowiązki jest 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie 

nieprzestrzegania instrukcji przez OSD. Jeżeli Wykonawca pomimo starań nie otrzyma odczytów od OSD, i tym 

samym nie będzie mógł wystawić faktury zgodnie z terminem umownym, kara umowna nie zostanie naliczona. 
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Wykonawca będzie jednak zobowiązany udowodnić na piśmie Zamawiającemu, iż nie mógł pozyskać danych i 

rzeczywiście nie wystawił faktury nie z własnej winy. W związku z powyższym zapis § 6 ust. 9 Projektu umowy 

pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 5  

Wnosimy o wykreślenie z projektu umowy z §11 ust. 3, ponieważ wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia 

procesu zmiany sprzedawcy powinny być podane przez Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie 5 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na podstawie § 11 pkt. 3 Wykonawca nie jest zobligowany do 

pozyskania danych niezbędnych do zgłoszenia zmiany sprzedawcy, gdyż otrzyma je od Pełnomocnika 

Zamawiającego. Wykonawca, aby skutecznie przeprowadzić zmianę sprzedawcy zobowiązany jest natomiast do 

kontaktu z OSD chociażby w kwestii negatywnych weryfikacji punktów poboru. Mając wiedze, iż w obrębie 

któregokolwiek punktu poboru występują negatywne weryfikacje, Wykonawca zobligowany jest do 

niezwłocznego przekazania takiej informacji Zamawiającemu, aby ten mógł na bieżąco wyjaśniać 

nieprawidłowości. 

Zapis §11 ust. 3 pozostaje bez zmian.  

 

 

/-/Ewa Pacek 

Pełnomocnik Zamawiającego 

 

 
 

 


