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       Uczestnicy postepowania  

       o zamówienie publiczne 

 

Dotyczy: postepowania  Nr RG.271.5.2018 na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej dla 

potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 

 

 

 W zwiazku z otrzymanymi kolejnymi pytaniami do postępowania zamawiający 

wyjaśnia: 

1. Ad. § III pkt. 3. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego 

zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru 

energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych 

grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z 

innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu 

zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie 

następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej 

możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz 

wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”  

 

Odp. 

Zamawiający do pkt.  III.3 dodaje proponowany zapis o treści: 

 „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w 

obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu 

Ofertowym Wykonawcy” 

 

2. Ad. § III pkt. 7. Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu SIWZ, ponieważ 

nie dotyczy on przedmiotu zamówienia –przedmiotowe kwestie regulują umowy 

świadczenia usług dystrybucji zawierane z właściwym OSD. 

  

 Odp.  

 Zamawiający nie może wykreślić przedmiotowego pkt. z uwagi na to, iż standardy 

 dla energii są podstawą do przyjęcia jedynego kryterium „Ceny”. Opis przedmiotu 

 zamówienia musi określać standardy  zamawianego towaru.    

3. Ad. § III pkt.7 („Wymagania stawiane wykonawcy”) ppkt. 8.1. Wykonawca wnioskuje 

o usunięcie zapisów  z uwagi na przepis art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r.  Prawo zamówień publicznych, który stanowi w jakich przypadkach Zamawiający 

może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, które podmioty mogą ubiegać się o 

udzielenie zamówienia. 

 



Odp. 

Zamawiający nie usuwa w/w zapisów. 

 

4. Ad. § XII pkt. 2. Prosimy o doprecyzowanie sprzeczności zapisu SIWZ w zakresie daty 

otwarcia ofert – w przytoczonym punkcie jako datę otwarcia ofert wskazują Państwo 

dzień 28.09.2018 r. godzina 12.15, natomiast w  tym samym  § pkt. 1 jako termin 

składania ofert datę 4.10.2018 r. godz. 12.00. 

 

Odp. 

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską występującą w pkt. XII.2.   

Oferty zostaną otwarte w dniu 04.10.2018 r. o godz. 12:15. 

 

5. Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów 

wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i 

przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów 

poboru energii (PPE).  Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie 

dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy 

(sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów 

dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane 

przekazane przez OSD.  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, 

czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów 

wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-

rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD? 

 

Odp.  

Tak. Zamawiający uwzględnia przepisy Prawa energetycznego i aktów 

wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych 

pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD. 

Wykonawca będzie uzyskiwał dane  pomiarowo rozliczeniowe od OSD. 

 

6. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w 

imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz 

wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u 

OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku 

zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie 

odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego 

ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 

 

 Odp. 

 Tak. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia 

 w  imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do 

 OSD oraz  wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu 

 zmiany sprzedawcy u  OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez 

 Wykonawcę. 

           / -- / 

             ………………………….. 

        Wójt Gminy – Tomasz Kotliński 


