
 

 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
z dnia 10 września 2015r. 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej” 

 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013r. poz. 907 – ze zmianami) Gmina Święciechowa przekazuje, że do 
Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  
 
Treść pytań: 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne  
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych 
postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie 
potrzebował następujących: 

a) danych: 
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 
- numer NIP 
- numer REGON 
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 
- przeznaczenie punktu poboru 
- grupa taryfowa  
- kod PPE (obecnie podane numery ewidencyjne w załącznikach do SIWZ nie są 
wystarczające do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy) 
- roczny wolumen energii elektrycznej 
- numer licznika 
- numer aktualnie obowiązującej umowy 
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy 
b) dokumentów: 
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy wg. wzoru wykonawcy 
- 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 

 
Pytanie 2: 
Ile umów zostanie podpisanych po rozstrzygnięciu postępowania? Czy jest możliwe ich 
podpisanie drogą korespondencyjną? 
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Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa 
dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w 
przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwi ć dalsze 
czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego 
Operatora Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o 
przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami. 
 
Pytanie 4: 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dostosuje § 6 ust. 4 projektu umowy do obecnie 
obowiązujących przepisów? Informujemy, że zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej Art. C.1.13 Enea Operator udostępnia Sprzedawcy tylko dane o zużyciu 
energii elektrycznej Odbiorcy.  
Dane odnośnie mocy umownej, daty odczytu, wskazań bieżących licznika i wskazań 
poprzednich licznika znajdują się tylko na fakturach za dystrybucję energii elektrycznej lub za 
świadczenie usługi kompleksowej. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający zmieni wzór pełnomocnictwa przez dodanie następującego zapisu: 
„3. Udzielanie dalszych pełnomocnictw w ww. zakresie, z zastrzeżeniem że Pełnomocnictwa 
substytucyjne nie zmieniają zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego/Mocodawcy. 
Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania wynikające z udzielonego 
pełnomocnictwa substytucyjnego w tym samym zakresie, jak za swoje działania.” 
 
Pytanie 6: 
Nawiązując do ekwiwalentności stron prosimy o uzupełnienie W Załączniku nr 7.1 i 7.2 do 
SIWZ, § 10 wzoru umowy o następujący ustęp: „Rozwiązanie Umowy na skutek 
wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje  z ostatnim dniem pierwszego 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o 
wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w 
oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku 
Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem 
Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy 
musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od 
zawarcia Umowy do 31.12.2017 r., od dokonania wypowiedzenia Umowy. W wypadku 
rozwiązania umowy w  trybie niniejszego ustępu w okresie do 31.12.2017 r., Zamawiający 
jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy  kwoty obliczonej według  poniższej formuły 
(Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu): 
 
                                                                  OPR = 20 % *  CE 
 
OPR  -  Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;   
CE      - przychód jaki uzyskałby Wykonawca  ze sprzedaży energii przewidzianej  w planie 
sprzedaży energii zawartym w Załączniku nr 1 do umowy po cenach określonych w § 5 
Umowy , w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do 
31.12.2017 r. 
 
 
 



Pytanie 7: 
Czy Zamawiający uzupełni wzór umów w §11 ust. 1 poprzez dodanie części: „… pod 
warunkiem otrzymania od Zamawiającego prawidłowych danych w terminach 
umożliwiających terminowe zgłoszenie Umowy na platformie OSD”? Informujemy, że w 
przypadku nie otrzymania od Zamawiającego prawidłowych danych wyłoniony Wykonawca 
nie będzie mógł się wywiązać ze swoich zobowiązań, tym samym poniesie straty zarówno 
Zamawiający ( tzw. sprzedaż rezerwowa) jak i Wykonawca (brak sprzedaży energii 
elektrycznej). 
 
Pytanie 8: 
Zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego i w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III 
CZP 164/94 Sądu Najwyższego przy zobowiązaniach cywilnoprawnych momentem zapłaty 
jest chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela. Skutkiem rozliczenia 
przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest, mówiąc najogólniej, obciążenie rachunku 
dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku 
wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela 
stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie 
do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie 
rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje 
umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania - zgodnie z postanowieniami Sądu Najwyższego w 
uzasadnieniu uchwały. W związku z powyższym zwracamy się z propozycją zmiany zapisu § 
7 ust. 1 wzoru umów na zapis, który mówi o terminie wykonania zobowiązania z chwilą 
uznania rachunku bankowego wierzyciela. 

 
 

Gmina Święciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia informuje: 
 
Ad.1. Informacje których żąda Wykonawca wskazane w: 
podpunkcie a):  

tiret 1, 2, 3, 7, - Zamawiający przekaże do dnia podpisania umowy, 
tiret 4, 5, 6, 9 i 10 wskazane są w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ, 
tiret 8 – wolumen można uzyskać dzieląc dane z załączników do SIWZ przez dwa, 
tiret 11 – Zamawiający nie przekaże informacji na temat numeru ewidencyjnym w 

systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy, 
podpunkcie b): 
 tiret 1 – Zamawiający udzieli pełnomocnictwa według wzoru Zamawiającego 
 tiret 2, 3 i 5 – Zamawiający przekaże kopie dokumentów w wersji papierowej, 
 tiret 4 – żadna z jednostek nie posiada wpisu do KRS. 
 
Ad.2. Informujemy, że zgodnie z SIWZ po rozstrzygnięci postępowania podpisanych zostanie 

osiem umów.  
 
Ad.3. Informujemy, że Zamawiający dysponuje tytułem prawnym który upoważnia go do 

swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w Zał. nr 2 do SIWZ. 
 
Ad.4. Informujemy, że dane których podawanie Wykonawca kwestionuje są podawane w 

dotychczasowych fakturach. 
 
Ad.5. Informujemy, że Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru pełnomocnictwa. 



 
Ad.6. Informujemy, że Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie wzoru umowy. 
 
Ad.7. Informujemy, że Zamawiający nie wyraża zgodny na uzupełnienie wzoru umowy. 
 
Ad. 8. Informujemy, że Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. 
 
 
 
Święciechowa, 10 września 2015r.     Wójt Gminy Święciechowa 
              /-/ Marek Lorych 


