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       Warszawa, dnia 05.02.2015r. 

Pełnomocnik Zamawiającego: 

New Power Sp. z o.o. 
ul. Chełmżyńska 180A 

04-464 Warszawa 

Reprezentujący:  

Gminę Brzeźnio 
ul. Wspólna 44 

98-275 Brzeźnio 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY 

BRZEŹNIO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”, ogłoszenie o zamówieniu 21964-2015 
 

 

 W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 04.02.2015 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. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) 

wyjaśnia, iż: 

 

 

Pytanie 1  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź na pytanie 1 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą 

korespondencyjną. 

 

 

Pytanie 2  

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu § 11 ust. 3 umowy. W związku z tym, że jest to kolejna 

zmiana sprzedawcy, Zamawiający niewątpliwie jest w posiadaniu wszystkich danych niezbędnych do 

skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i udostępni je wybranemu w 

drodze niniejszego postępowania wykonawcy.      

Odpowiedź na pytanie 2 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przekaże wszystkie dane, które jest w stanie pozyskać z 

faktur i umów. 

Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na podstawie § 11 pkt. 3 Wykonawca nie jest 

zobligowany do pozyskania danych niezbędnych do zgłoszenia zmiany sprzedawcy, gdyż otrzyma je od 

Zamawiającego. Wykonawca, aby skutecznie przeprowadzić zmianę sprzedawcy zobowiązany jest natomiast do  

kontaktu z OSD chociażby w kwestii negatywnych weryfikacji punktów poboru. Mając wiedze, iż w obrębie 

któregokolwiek punktu poboru występują negatywne weryfikacje, Wykonawca zobligowany jest do 

niezwłocznego przekazania takiej informacji Zamawiającemu, aby ten mógł na bieżąco wyjaśniać 

nieprawidłowości.  

 Zapisy § 11 ust. 3 umowy pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 3  

Zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowego zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia i 

pozostałych obiektów z podziałem na grupy taryfowe, gdyż załącznik nr 1 do SIWZ nie zawiera tych informacji. 

Odpowiedź na pytanie 3 
Szczegółowe zużycia energii elektrycznej dla obiektów w grupach taryfowych C22b, C12a, C12b, w 

każdej ze stref podane są w załaczniku nr 1 do SIWZ. W załączniku jest równioż wyszczególnione zużycie dla 

oświetlenia ulicznego. 

 

  
Szacowane zużycie energii [kWh] w 

okresie od 01.03.2015 do 

Szacowane zużycie energii 

[kWh] w okresie od 

Suma szacowanego zużycia 

energii [kWh] w okresie od 
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29.02.2016 r. strefa I 01.03.2015 do 29.02.2016 r. 

strefa II 

01.03.2015 do 29.02.2016 r. 

oświetlenie uliczne 277923,00 0,00 277923,00 

C11 300868,00 0,00 300868,00 

G11 1733,00 0,00 1733,00 

C12a 21867,00 40547,00 62414,00 

C12b 28480,00 21373,00 49853,00 

C22b 43226,00 16096,00 59322,00 

  674097,00 78016,00 752113,00 

  

 
 

/-/ Ewa Pacek  

      Pełnomocnik Zamawiającego  

 


