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Uczestnicy Postępowania Przetargowego 

 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 
Pełnomocnik Zamawiającego – Wodociągów i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o. o., prowadząc postępowanie o 

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

elektrycznej”  przesyła niniejszym pismem treść Państwa zapytań,  które drogą elektroniczną w dniu 21.02.2014 

r. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego,  dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z 

odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia L-49-2014, nr ogłoszenia BZP 56746– 

2014. 

 

Pytanie1: 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy dla obiektu objętego postępowaniem procedura zmiany 
sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy, czy po raz kolejny? Kto jest obecnym Sprzedawcą? 
 
Odpowiedź 1 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz 
pierwszy. Obecnym sprzedawcą energii jest Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. 
 
Pytanie 2: 
Jakie umowy posiadają Państwo obecnie? Czy są to umowy kompleksowe, czy rozdzielone umowy sprzedaży i 
dystrybucji energii elektrycznej? 
 
Odpowiedź 2 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w obrębie wszystkich punktów poboru obowiązującymi umowami 
są umowy kompleksowe zawarte na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umów dla części punktów wynosi 
1 miesiąc ( tutaj termin wejścia zamówienia określono na 01.05.2014 r.), a dla pozostałych PPE wynosi 3 
miesiące ( tutaj termin wejścia zamówienia określono na 01.07.2014 r.). 
 
Pytanie 3: 
Jaki jest termin wypowiedzenia obecnie obowiązującej umowy? Czy została ona wypowiedziana? 
 
Odpowiedź 3 
Pełnomocnik Zamawiającego podaje, że okres wypowiedzenia umów dla części punktów wynosi 1 miesiąc ( 
tutaj termin wejścia zamówienia określono na 01.05.2014 r.), a dla pozostałych PPE wynosi 3 miesiące ( tutaj 
termin wejścia zamówienia określono na 01.07.2014 r.). Na podstawie pełnomocnictwa Wykonawca będzie 
zobowiązany do złożenia wniosku o przygotowanie umów o świadczenie usług dystrybucji dla Zamawiającego, a 
po ich podpisaniu i odesłaniu do OSD przez Zamawiającego do zgłoszenia do realizacji nowych umów sprzedaży, 
co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umów dystrybucyjnych. 
 
Pytanie 4: 
Czy jest możliwe podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 
 
Odpowiedź 4 



Pełnomocnik Zamawiającego informuje, ze Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną. 
 
Pytanie 5: 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych 
do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 
- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa (obecna i nowa); 
- moc umowna; 
- planowane roczne zużycie energii; 
- numer licznika;  
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
- numer aktualnie obowiązującej umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy; 
- numer ewidencyjny;  
- numer PPE.  
W razie nieudostępnienia powyższych informacji po wyłonieniu Wykonawcy, skutkować będzie negatywnym 
przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy. 
 
Odpowiedź 5 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przekaże Wykonawcy dane niezbędne do przeprowadzenia zmiany 
sprzedawcy w wersji Excel, tj. 
 - nazwa i adres firmy 
 - opis punktu poboru 
 - adres punktu poboru ( miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina) 
 - grupa taryfowa ( obecna i nowa) 
 - moc umowna 
 - planowane roczne zużycie energii  
 - numer licznika 
 - nazwa OSD 
 - nazwa dotychczasowego sprzedawcy 
 - okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy 
 - numer ewidencyjny PPE 
 - numer aktualnie obowiązującej umowy 
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo oraz niezbędne dokumenty (KRS, NIP, REGON) do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy? 
 
Odpowiedź 6 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wraz z podpisanymi umowami Zamawiający przekaże Wykonawcy 
dokumenty nadania numerów NIP i REGON oraz dokument KRS.  
 
Pytanie 7: 
Czy układ pomiarowo-rozliczeniowy jest dostosowany do zasady TPA? 
 
Odpowiedź 7 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że układy pomiarowo – rozliczeniowe są dostosowane do zasady TPA. 
 
Pytanie 8: 
Prosimy o informację, czy posiadacie Państwo zgodę Operatora Systemu Dystrybucyjnego na zmianę grup 
taryfowych?  
 
Odpowiedź 8 



Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że odbiorca ma prawo raz na 12 miesięcy dokonać zmiany taryf. W 
prowadzonym postępowaniu Zamawiający korzysta z tego prawa. Zgłaszając do realizacji umowę sprzedaży 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić OSD również informacje dotyczącą planowanych taryf. 

 
Pytanie9: 
Wnioskujemy o zmianę w par. 6 ust. 9 projektu umowy dopisując termin na wystawienie przez Sprzedawcę 
faktury np. 14 dni od otrzymania danych pomiarowych od OSD . 
 
Odpowiedź 9 
Pełnomocnik Zamawiającego pragnie podkreślić, że OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiarowo-
rozliczeniowych nowemu Sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem, który reguluje te obowiązki jest 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie nie 
przestrzegania Instrukcji przez OSD.  
Paragraf 6 ust. 9 projektu umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 10: 
Wnioskujemy o zmianę w par. 8 ust. 1 projektu umowy dostosowując treść do zmienionych przepisów Prawa 
Energetycznego i wykreślając dotychczasową treść wpisując jednocześnie nową treść w brzmieniu: 
"Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku gdy 
Zamawiający  zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu 
płatności." 
 
Odpowiedź 10 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapis § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

        Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku 
gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną, co najmniej miesiąc po upływie terminu 
płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w 
dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze 
wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy. 
 
Pytanie 11: 
Wnioskujemy o dodanie w Par. 10 ust. 4 lit b) projektu umowy termin wyznaczany przez Zamawiającego na 
usuniecie nieprawidłowości i dopiero po bezskutecznym upływie terminu możliwość wypowiedzenia/ 
rozwiązania umowy. 
 
Odpowiedź 11 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na dodanie zapisów w paragrafie 10 ust. 4 lit. b) 
projektu umowy. Według umowy Zamawiający dopiero po upływie 30 dni od momentu, gdy zauważy, że 
Wykonawca narusza warunki umowy ma prawo odstąpić od umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
przestrzegać warunków umowy. 
 
Pytanie 12: 
Wnioskujemy o wykreślenie w Par 11 ust. 10 projektu umowy części zdania w brzmieniu "o ile nie zostają 
potrącone ". 
 
Odpowiedź 12 
Pełnomocnik Zamawiającego informuję, ze nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanej części zdana §  11 ust. 
10 Projektu umowy.  
 

 

 

/-/ Justyna Korytko 

  Pełnomocnik Zamawiającego  

 


