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      Uczestnicy postepowania przetargowego  

Wszyscy 

 

 

 W związku z otrzymanym zapytaniem do ogłoszonego postepowania na Dostawa 

energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku  Gmina Roźwienica 

wyjaśnia: 

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? 

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. Pierwszy 

podpisuje dostawca w terminie określonym przez zamawiającego a następnie Zamawiający. 

2. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X  i G1X 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? 

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur szacunkowych. 

 

3. Prosimy o  ujednolicenie treści SIWZ i załączników w zakresie: 

- okresu obowiązywania umowy 

- grup taryfowych 

- ilości punktów poboru energii elektrycznej  

- szacowanego zużycia energii elektrycznej  

Odp.  Zamawiający ujednolica  treść  SIWZ w zakresie: 

 obowiązywania umowy  -  od  01.01.2015 r do 31.12.2015 r.  

Ilość grup taryfowych : 

W terenie  Zamawiającego znajduje się 139 układów pomiarowo-rozliczeniowych, w tym:  



a) 86 układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej C 11  

b) 46  układów pomiarowo-rozliczeniowych w grupie taryfowej C110  

c) 1 układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej C12 BW   

d) 1 układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej C12 A  

e) 1 układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej C 12W    

f) 1 układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej  G 12 BW  

g 2 układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B 21 

h) 1 układ pomiarowo-rozliczeniowy  w grupie taryfowej C 21 

 

Szacowane zużycie energii elektrycznej: 816 051 kWh 

 

4. W załączniku do SIWZ projekcie umowy prosimy o wykreślenie pkt. 10 §5, ponieważ kwestia 

opłat za dystrybucję jest przedmiotem umowy dystrybucyjnej. 

Zamawiający przychyla się do propozycji  

5. Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej dostawy 

energii elektrycznej, czy usługi sprzedaży ponieważ w Istotnych postanowieniach umowy, 

mowa jest o usłudze kompleksowej? 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej. 

6. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii ( miesięczny, 

dwumiesięczny)? 

Odpowiedź: 

Okres rozliczeniowy dla punktów poboru to okres dwumiesięczny. 

7. Kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów zamawiającego? 

 

Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A. 

8. Wykonawca prosi o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu 

rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych 

punktów poboru energii elektrycznej: 

a) do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy? 

 

Obecne umowy obowiązują do dnia 31.12.2014 r.  

 

b) jaki jest okres ich wypowiedzenia 

Obecne umowy zawarte są na czas określony i ulegają rozwiązaniu z  końcem okresu na 

jaki obowiązują. 

 

c) czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej? 

Nie. Umowy zostały podpisane w wyniku postepowania przetargowego. 

 



9. Wykonawca prosi o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w taryfie 

B21są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeśli 

nie, Wykonawca prosi o podanie dokładnej daty do kiedy nastąpi dostosowanie? 

 

Układy pomiarowo-rozliczeniowe  w taryfie B21 są dostosowane do  zasady TPA. 

 

10. Wykonawca prosi o wskazanie jednoznacznej ilości punktów poboru energii, które 

wchodzą w zakres przedmiotowego zamówienia ( str. 2 SIWZ, Rozdział III, ust. 2 – 127 

ppe, z zsumowania poszczególnych taryf – 135 ppe, z załącznika nr 7 i nr 8 do SIWZ wynika, 

że jest 140 ppe, z zsumowania ilości ppe wskazanych w załącznikach od 1a) do 1h) wynika, 

że jest 135 ppe. ).  

 

Zamawiający informuje, ze dokonał  ponownej analizy  ilości punktów odbioru i wniósł 

stosowne poprawki. Ilość punktów poboru wynosi 139 szt. 

 

11. Wykonawca prosi o wskazanie, kto jest obecnym Sprzedawcą energii dla Państwa 

jednostek?   

 

Obecnym sprzedawcą jest PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu 

12. Wykonawca wnosi o zmianę następujących zapisów: 

1) Załącznik Nr 5 do SIWZ, Istotne postanowienia umowy §1, ust. 1, poprzez usunięcie 

zapisu: „w ramach umowy kompleksowej zawartej przez Dostawcę z Odbiorcą”. Wykonawca 

wyjaśnia, że przedmiotem postępowania jest wyłącznie sprzedaż energii elektrycznej, natomiast 

umowa kompleksowa obejmuje zarówno sprzedaż energii elektrycznej jak i jej dystrybucję.    

 

Zamawiający dokonał stosownej korekty opisanej powyżej 

 

2) Załącznik Nr 5 do SIWZ, Istotne postanowienia umowy §2, ust. 1, poprzez zmianę 

zapisu: „(…) 6 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. (…)” na zapis: „(…) 

12 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. (…)”.  

 

Zamawiający dokonał stosownej korekty opisanej powyżej 

 

3) Załącznik Nr 5 do SIWZ, Istotne postanowienia umowy §5, ust. 10, poprzez usunięcie 

zapisu w całości. Zapis ten odnosi się do opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, natomiast 

przedmiotem postępowania jest wyłącznie sprzedaż energii elektrycznej. 

 

Zamawiający dokonał stosownej korekty opisanej powyżej 

 

4) Załącznik Nr 5 do SIWZ, Istotne postanowienia umowy §6, ust. 2, poprzez usunięcie 

zapisu: „(…) kompleksowej (…)”.  Wykonawca wyjaśnia, że przedmiotem postępowania jest 

wyłącznie sprzedaż energii elektrycznej, natomiast umowa kompleksowa obejmuje zarówno 

sprzedaż energii elektrycznej jak i jej dystrybucję.    

 

Zamawiający dokonał stosownej korekty opisanej powyżej 

 

13. Prosimy o wykreślenie  zapisu w rozdziale III ust.7 pkt. 7.1. SIWZ, ponieważ Wykonawca  

jako podmiot nie będący właścicielem sieci OSD nie może ponosić odpowiedzialności za  

zobowiązania w nim określone. 



 

Zamawiający nie może wykreślić  zapisu określonego w rozdziale III ust.7 pkt. 7.1. 

SIWZ gdyż to na Wykonawcy winien spoczywać obowiązek należytego wykonania 

zamówienia. W przypadku wykreślenia tego zapisu Zamawiający  nie posiadał by  

żądnej kontroli nad Wykonawcą. 

 

Zamawiający informuje ponadto iż załącznikami do niniejszego wyjaśnienia są: 

 

1. SIWZ skorygowana i ujednolicona  z załącznikami 

2. Skorygowany Załącznik Nr 5  

3. Skorygowany Załącznik Nr 7 

4. Skorygowany Załącznik Nr 8  

5. Skorygowany załącznik Nr 1a i 1b. 

 

W związku z koniecznością dostosowania oferty do powyższych wyjaśnień Zamawiający 

przedłuża  termin składania ofert.  

Nowy termin składania ofert to 15.09.2014 r. godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 

15.09.2014 r.  godz. 10:00. 

           

           /-- / 

         ______________ 

        Wójt Gminy – Tomasz Kotliński 


