
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na "Zakup Energii Elektrycznej 
  

 W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 03.02.2014 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: 

 

      Pytania 1  

 
Zamawiający nakłada obowiązek realizacji umowy sprzedaży energii elektryczne od dnia 01-03-2014r, 
jednakże zaznaczamy, iż w celu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca musi wykonać 
szereg czynności w celu wdrożenia sprzedaży a w tym przeprowadzić procedurę zmiany sprzedawcy 
w OSD, z uwagi na czas trwania procedury zmiany sprzedawcy, którą określa Operator Systemu 
Dystrybucyjnego w swoim IRiESD i jest to: 
- w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy 21 dni 
- w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy 21 dni. 
Uwzględniając, zatem że umowa zostanie podpisana w drugiej połowie lutego 2014, a termin 
dokonania niezbędnych zgłoszeń upływa 07-02-2014r, a Zamawiający musi jeszcze uwzględnić czas 
dla Wykonawcy na sporządzenie wniosków zmiany sprzedawcy, złożenie ewentualnych wypowiedzeń 
umowy jak i uzupełnienie niezbędnych do nich informacji oraz przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy. Wnioskujemy, zatem o datę rozpoczęcia sprzedaży co najmniej od 01-04-2014r, 
Prosimy również o potwierdzenie, iż w przypadku obiektów, które kolejny raz przechodzą zmianę 
sprzedawcy, Wykonawca jest świadomy, iż zostaną one objęte w marcu tzw. sprzedażą rezerwową o 
ile Zamawiający nie przedłuży dotychczasowych umów do dnia rozpoczęcia sprzedaży od nowego 
Wykonawcy tj. 01-04-2014r 
 
Odpowiedź 1 
 
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. 
Ponadto Zamawiający zdaje sobie sprawę, że możliwe jest wystąpienie tzw. „ sprzedaży rezerwowej”. 
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