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Uczestnicy postepowania przetargowego 

wszyscy 

 

Dotyczy postepowania przetargowego na: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb 

Gminy Roźwienica w roku 2016. 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami do postepowania przetargowego na Zakup 

energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2016. Zamawiający 

wyjaśnia: 

 

1. Czy Zamawiający udzieli na pisemny wniosek Wykonawcy w dniu otwarcia ofert 

informacji z tego procesu Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu? 

Odp. Tak. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informację z 

otwarcia ofert a ponadto na adres  mailowy podany w ofercie prześle ją 

oferentowi który złożył ofertę a nie był na sesji otwarcia ofert. 

 

2. Czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną?  

Odp. Tak. Zamawiający może przesłać mailem przygotowaną umowę do podpisu. 

Wykonawca będzie zobowiązany ją wydrukować podpisać i odesłać do 

Zamawiającego. Po otrzymaniu tej umowy zamawiający podpisze ją ze swojej 

strony i przekaże Wykonawcy. Na przeprowadzenie tej operacji zamawiający 

wyznaczy odpowiednią ilość dni po upływie których w przypadku 

niedostarczenia dokumentów Zamawiającemu uzna on iż Wykonawca odstąpił 

od podpisania umowy i będzie mógł wybrać innego wykonawcę.  

 

3. Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje 

dotyczące zmiany sprzedawcy (np. numer ewidencyjny, numer PPE, numer licznika 

dla poszczególnych punktów odbioru itd.) w wersji elektronicznej (Word, Excel)? 

Odp. Tak. Wszystkie te dane dostępne są w materiałach przetargowych w 

załączniku Nr 5  Zestawienie punktów poboru energii. 

 

4. Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na 

sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy 

przeprowadzana jest po raz pierwszy czy po raz kolejny? Prosimy o odpowiedź w 

zakresie każdego z punktów poboru wymienionych w załączniku do SIWZ. 

Odp. Zamawiający posiada oddzielne umowy na sprzedaż i dystrybucje energii 

elektrycznej dla każdego punktu poboru. Procedura zmiany sprzedawcy 

przeprowadzana jest po raz kolejny. 

 

5. Czy obecnie obowiązujące umowy sprzedaży i/lub kompleksowe wymagają 

wypowiedzenia? Czy Zamawiający dokona tej czynności we własnym zakresie? Jaki 

jest okres wypowiedzenia w odniesieniu do każdego punktu poboru wymienionego w 

SIWZ? 



Odp. Obowiązujące umowy sprzedaży nie wymagają  wypowiedzenia. Są to 

umowy na czas ograniczony i wraz z upływem okresu na jaki zostały zawarte 

wygasają. 

6. Czy obecnie obowiązujące umowy o świadczenie usług dystrybucji zawarte są na czas 

nieokreślony, względnie czy Zamawiający zawnioskował już o te umowy, czy może ta 

kwestia leży w obowiązku Wykonawcy? 

Odp. Kwestia ta leży w obowiązku Wykonawcy. 

 

7. Prosimy o udzielenie informacji kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej w 

odniesieniu do każdego punktu poboru wymienionego w SIWZ. 

Odp. Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla zamawiającego dla każdego 

punktu poboru jest  Firma ECOERGIA Sp. z o.o. Zabłocie 23, 30-701 Kraków 

 

8. Prosimy o podanie liczby Płatników biorących udział w postępowaniu. 

Odp. Liczba płatników uczestniczących w postępowaniu to 6 podmiotów 

 

9. Czy obiekty w grupie taryfowej B21 mają układy pomiarowe dostosowane do zmiany 

sprzedawcy? Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt 

a procedura dostosowania układu pomiarowego może potrwać kilka miesięcy? 

Odp. Obiekty w grupie taryfowej B 21 posiadają układy pomiarowe 

przystosowane do zmiany sprzedawcy. 

 

10. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do 

reprezentowania w kwestiach związanych z rozwiązaniem aktualnie obowiązującej 

umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz ze zgłoszeniem 

nowej umowy sprzedaży i przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy? 

Odp. Tak. Jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

11. Załącznik nr 1 (Formularz ofertowy wykonawcy) – proszę o dokładniejszą interpretacje 

zapisu: „ – załatwienie wykonania reklamacji” 

Odp. Zamawiający wymaga aby Wykonawca określił się w jaki sposób i w jakim 

terminie będzie załatwiał ewentualny skargi reklamacyjne ze strony 

Zamawiającego. Czy składanie reklamacji będzie możliwe jedynie drogą 

elektroniczną. Czy Wykonawca dopuści również inne formy składania reklamacji. 

Z uwagi na przykre doświadczenia Zamawiającego  w tym przedmiocie  

wymagamy aby przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego było możliwe w każdy 

sposób komunikacji tj. telefon, fax, przesyłka pocztowa, e-mail. 

 

12. Załącznik nr 1b, 1c, 1d do SIWZ (formularze cenowe) – prosimy o wpisanie 

prawidłowych taryf w komórce A12 

Odp. Zamawiający dokonał weryfikacji  załączników nr 1b, 1c, 1d oraz dodał 

załącznik 1e. 

13. Zamawiający w załączniku Nr 5 „Zestawienie  punktów poboru energii” podaje grupy 

taryfowe, w  tym jeden punkt poboru energii – Gimnazjum w Roźwienicy w tar. C21. 

Natomiast w SIWZ opisuje 137 układów pomiarowo-rozliczeniowych w taryfach C11, 

C12W, C12A i B 21. Takie też grupy taryfowe zawierają formularze cenowe do 

kalkulacji kosztów dostawy energii elektrycznej. Prosimy o wyjaśnienie powyższej 

rozbieżności. 

Odp. Zamawiający dokonał weryfikacji punktów poboru i  grup taryfowych. 

Dokonał również korekty grup taryfowych i przedstawiają się one następująco: 



Grupa C11 – 131 punktów 

Grupa C12A – 2 punkty 

Grupa C12W – 1 punkt 

Grupa C21 - 1 punkt 

Grupa B 21 – 2 punkty 

Dokonał również korekty w formularzach cenowych dodając załącznik 1e dla 

taryfy C 21. 

W związku z dokonanymi korektami w taryfach zamawiający dokonał również 

korekty w formularzu Istotnych postanowień umowy. 

Skorygowane dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma. 
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