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Warszawa, dnia 09.10.2014 r. 

Pełnomocnik Zamawiającego  
New Power Sp. z o.o. 
ul. Chełmżyńska 180a 

04-464 Warszawa 

Reprezentujący  
Gminę Złotów 
ul. Leśna 7 

77-400 Złotów 

 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 Pełnomocnik Zamawiającego - Gminy Złotów prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia 

publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania : „ Zakup energii elektrycznej”  przesyła 

niniejszym pismem treść zapytań Wykonawcy, które drogą mailową w dniu 09.10.2014 r.wpłynęły do 

Pełnomocnika Zamawiającego,  dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia L- 312-2014, nr ogłoszenia BZP 331210- 2014; 

 

Pytanie 1: 
Prosimy o ujednolicenie szacunkowego zapotrzebowania na energię elektryczną, w ogłoszeniu jest podana inna 

wartość niż w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie 1: 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż poprawne szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla 

poniższych obiektów w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. wynosi 1 197 744,83 kWh. Stosowne zmiany 

zostaną zamieszczone i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź na pytanie 2: 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą 

korespondencyjną. 

 

Pytanie 3: 
Czy zamawiający ma obecne umowy zawarte w akcjach promocyjnych? Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie 

obowiązujących umów? Czy są one zawarte na czas określony? 

Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający nie posiada umów zawartych w ramach akcji promocyjnych. Umowy kompleksowe zawarte są na 

czas nieokreślony i mają miesięczny oraz trzymiesięczny (informacje szczegółowe w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia) okres wypowiedzenia, natomiast umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte są na 

czas określony do 31.12.2014 r. i nie wymagają wypowiedzenia. 

 

Pytanie 4: 
Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii miesięczny, dwumiesięczny? 

Odpowiedź na pytanie 4: 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że okres rozliczeniowy jest zgodny z okresem rozliczeniowym OSD 

(ENEA Operator Sp. z o.o.) i wynosi od jednego do dwóch miesięcy. 

 

 

Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

Pytanie 2: 
Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego? 

Odpowiedź na pytanie 2: 
Dla punktów z kolejną zmianą sprzedawcy, sprzedawcą jest PKP Energetyka S.A., natomiast dla punktów z 

pierwszą zmianą sprzedawcy usługę kompleksową świadczy PGE Obrót S.A. 
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Pytanie 5: 
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X , 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 na pytanie 5: 
Pełnomocnik Zamawiajacego informuje, że zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego odczyty 

układów pomiarowo-rozliczeniowych są dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który ma 

obowiązek przekazać je Sprzedawcy. W związku z powyższym Sprzedawca wystawia fakturę na podstawie 

danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. Zamawiający nie wyraża zgodny na wystawianie faktur 

szacunkowych.  

 

Pytanie 6: 
Wnosimy o wykreślenie z §6 ust. 9  kary w wysokości 10 PLN  za  każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktury 

za PPE , ponieważ Wykonawca nie powinien ponosić konsekwencji za opóźnienie w jakim  OSD przekaże mu 

pełne dane pomiarowo-rozliczeniowe. 

Odpowiedź na pytanie 6: 
Wykonawca ma 30 dni na doręczenie faktury od terminu pozyskania danych od OSD i wystawieniu faktur, jeżeli 

przekroczy ten termin o kolejne 30 dni wtedy dopiero Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne. Czas 60 

dni od zakończenia okresu rozliczeniowego nie wydaje się być terminem nierealnym i dyskryminującym. 

Ponadto, jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że nie był w stanie pozyskać danych pomiarowych, kara 

nie będzie naliczana.  

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 6 ust. 9 Projektu Umowy 

 

 

 

 

 

 

/-/ Ewa Pacek- 

Pełnomocnik Zamawiającego 


