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DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

dotyczy: przetargu nieograniczonego „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ”

W związku z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38, 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) 
udziela odpowiedź na pytanie skierowane przez jednego z Wykonawców do w/w postępowania 
przetargowego.

Pytanie:

Zamawiający nakłada obowiązek realizacji umowy sprzedaży energii elektryczne od dnia 
01-02-2014r,  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 ok. 20-25 stycznia 2014, czyli już po 
okresie umożliwiającym zgłoszenie realizacji umowy na 01-02-2014, 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 o datę rozpoczęcia sprzedaży, co 
najmniej od 01-03-2014r, Państwa umowa, co prawa przewiduję możliwość późniejszej realizacji 
zadania poprzez zapis: „Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 
rozpoczęcia zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu do 31.12.2014 r. Jednak nie 
wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie, której dotychczas Zamawiający, 
jednostki organizacyjne kupowali energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu 
zmiany sprzedawcy u OSD.” Jednak, że posługiwanie się błędną datą początkową realizacji, 
powoduje pewne komplikację dla Wykonawcy jak i nie rzetelnie przedstawia planowaną ilość 
energii, która jest podstawą do wyliczeniowa wartości ceny jednostkowej energii a tym samym 
wartości końcowej oferty.

Wobec powyższego prosimy o stosowną modyfikację, terminu realizacji umowy oraz 
szacowanej ilość energii.

Odpowiedź:
Gmina Pęczniew wyjaśnia, iż zapisy SIWZ i załącznikach pozostają bez zmian. Zamawiający 
szacunkowo określił zakres rzeczowy na podstawie faktur. Termin rozpoczęcia sprzedaży zależy 
również  od  sprawnego  przeprowadzenia  przez  wybranego  w  wyniku  przetargu  Sprzedawcę, 
procedury zmiany sprzedawcy.
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