
 
 

Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony (to pytanie 

dotyczy umów sprzedażowych, dystrybucyjnych czy też kompleksowych)? Jaki jest okres 

wypowiedzenia w ww. umowach? Dlaczego w części PPE rozpoczęcie sprzedaży ma nastąpić 01.03 a 

w pozostałej 01.06? 

 

Odpowiedź 1 

Pełnomocnik Zamawiającego informuję, że w przypadku większości punktów poboru zmiana 

sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. W przypadku tych punktów Zamawiający miał zawarte umowy 

sprzedaży energii elektrycznej do 31.12.2013 r., a sprzedawcą była Energa Obrót S.A. Zamawiający  

podjął działania zmierzające do przedłużenia obowiązywania niniejszej umowy, wysyłając do 

Wykonawcy prośbę o zawarcie porozumienia na sprzedaż energii do 28.02.2014 r. Zamawiający nie 

uzyskał jeszcze odpowiedzi, ani ze strony Wykonawcy, ani Dystrybutora czy porozumienie weszło w 

życie, tym samym nie jest w stanie wskazać nazwy obecnego sprzedawcy. W przypadku tych punktów 

poboru umowy o świadczenie usług dystrybucji zawarte są na czas nieokreślony. W postępowaniu 

ujęte zostały również punkty poboru, które przechodzą zmianę sprzedawcy po raz pierwszy i tutaj 

obowiązującymi umowami są umowy kompleksowe, których okres wypowiedzenia wynosi 3 

miesiące. Termin wejścia zamówienia dla tych punktów został określony na 01.06.2014 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów  wejścia zamówienia dla poszczególnych punktów 

znajdują się w załączniku 4.2 do SIWZ. 

 

 

Pytanie 2 

Proszę o podanie nazwy obecnego sprzedawcy energii elektrycznej. 

 

Odpowiedź 2 

W przypadku punktów poboru, które przechodzą zmianę sprzedawcy po raz kolejny Zamawiający 

miał zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej do 31.12.2013 r., a sprzedawcą była Energa 

Obrót S.A. Zamawiający  podjął działania zmierzające do przedłużenia obowiązywania niniejszej 

umowy, wysyłając do Wykonawcy prośbę o zawarcie porozumienia na sprzedaż energii do 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na "Zakup Energii Elektrycznej 
  

 W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło faksem w dniu 29.01.2014 r.  Pełnomocnik 

Zamawiającego – Gminy Brzeźnio, w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) wyjaśnia, iż: 

 
  Pytanie 1 



28.02.2014 r. Zamawiający nie uzyskał jeszcze odpowiedzi, ani ze strony Wykonawcy, ani 

Dystrybutora czy porozumienie weszło w życie, tym samym nie jest w stanie wskazać nazwy 

obecnego sprzedawcy. W przypadku punktów będących na umowie kompleksowej sprzedawcą 

energii jest PGE Obrót S.A. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do 

dokonania procedury zmiany sprzedawcy? 

 

Odpowiedź 3 

 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że po rozstrzygnięciu postępowania przekaże Wykonawcy 

wszelkie niezbędne do dokonania procedury zmiany sprzedawcy informacje w wersji edytowalnej. 

 

Pytanie 4 

Wskazuję, iż zapisy umowne nie uwzględniają możliwości zaliczenia nadpłaty z wyliczonej korekty w 

poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Dlatego też proponuję wprowadzić do 

umowy w § 6 ust. 5 następujący zapis:  „ Jeżeli błędy wskazane w ust. 3 spowodowały zawyżenie lub 

zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać 

korekty uprzednio wystawionych faktur. Nadpłatę wynikającą z wyliczonej korekty zalicza się na 

poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Zamawiający nie zażąda jej 

zwrotu.” 

 

Odpowiedź 4 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że § 6 ust. 5 Projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli błędy wskazane w ust. 3 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną 
energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. 
Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń wskazanych w fakturze korygującej podlega zaliczeniu na 
poczet płatności w najbliższym okresie rozliczeniowym, chyba że Zamawiający zażąda jej zwrotu. W 
przypadku powstania niedopłaty zostanie wystawiona faktura VAT. 

 

Pytanie 5 

Bardzo proszę o udostępnienie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej. 

 

Odpowiedź 5 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w wersji 

edytowalnej zostanie zamieszczony na stronie. 

 

Pytanie 6 

W związku z planowanymi zmianami przepisów wykonawczych do ustawy  Prawo energetyczne, 

nakładających na sprzedawcę energii elektrycznej dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, które to będą miały 

odzwierciedlenie w końcowej cenie energii elektrycznej, w chwili obecnej sprzedawcy energii 

elektrycznej uwzględniają w cenie ofertowej ryzyko wprowadzenia przedmiotowych obowiązków. 



Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty obejmującej najniższą w chwili 

obecnej cenę jednostkową energii, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczne jest uzupełnienie 

zapisów IPU o następującą treść: „W przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzających 

dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi 

efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej, o których mowa w umowie ulegną zmianie w 

odniesieniu do kosztów wynikających z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich 

wejścia w życie.” 

 

Odpowiedź 6 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej w dwóch 

przypadkach: 

a) zmiany podatku akcyzowego na energię elektryczną 

b) zmiany podatku VAT na energię elektryczną. 

W związku z powyższym zapisy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 7 

Dodatkowo wskazuję, iż dzień 01.03.2014 r., jako termin rozpoczęcia sprzedaży może okazać się 

niemożliwy do zrealizowania. Termin otwarcia ofert przypada na 06.02.2014 r. Po tym terminie  musi 

nastąpić rozstrzygnięcie  i jest wyznaczany termin podpisania umowy. Zg z SIWZ podpisanie umowy 

może nastąpić w terminie nie krótszym niż  5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty. Luty 

ma 28 dni, a nowego sprzedawcę trzeba zgłosić 21 dni przed rozpoczęciem sprzedaży. W związku z 

powyższym proszę o zmianę wskazanego terminu rozpoczęcia sprzedaży na 01.04.2014 r.,  

skonsultowanie sprawy z Państwa dotychczasowym sprzedawcą i przedłużenie umowy na kolejny 

miesiąc lub dwa.  

 

Odpowiedź 7 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż termin wejścia 

zamówienia w życie może ulec  zmianie. Z przyczyn formalno-prawnych, Zamawiający dopuszcza 

zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania 

zamówienia do 28.02.2015 r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na 

podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym 

przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
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