
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na "Zakup Energii Elektrycznej 
  

 W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 31.01.2014 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 

     Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników 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? 
 
Odpowiedź 1 
Pełnomocnik Zamawiającego pragnie podkreślić, że Operator Systemu Dystrybucyjnego ma 
obowiązek przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych nowemu sprzedawcy energii 
elektrycznej, a dokumentem który reguluje te obowiązki jest właśnie Instrukcja Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie nieprzestrzegania instrukcji 
przez OSD. Ponadto, Wykonawca w razie braku danych pomiarowo-rozliczeniowych i niemożliwości 
ich uzyskania od OSD ma możliwość wystawienia faktur szacunkowych.       
 
 
Pytanie 2 
Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej? 
 
Odpowiedź 2 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru 
energii  jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie Gminy Brzeźnio jest PGE Dystrybucja S.A. 
 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? 
 
Odpowiedź 3 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 
 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia zamiany sprzedawcy w wersji 
elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie 
potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy : 
- 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 umowy; 
- numer ewidencyjny PPE 
 
Odpowiedź 4 
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 
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