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WSZYSCY WYKONAWCY 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę energii 
elektrycznej czynnej dla Powiatu Ostrowieckiego i jednostek podległych w ramach 
wspólnego zakupu energii elektrycznej czynnej na potrzeby eksploatacji budynków i 
obiektów Zamawiającego tj. Powiatu Ostrowieckiego (budynków Starostwa Powiatowego w 
Ostrowcu Św.), jednostek podległych, zasilania sygnalizacji świetlnej  
i przepompowni.  

 
1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą 

korespondencyjną? 
 
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

 
2.  Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych 

postępowaniem przetargowym, jaki jest okres wypowiedzenia dotychczasowych 
umów? 
 
Obecnym sprzedawcą jest: PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul.8-go 
Marca 6; 35-959 Rzeszów. 
Dotychczasowe umowy są umowami okresowymi i wygasają z dniem 31 maja 
2014r. 

 
3. Czy dla obiektów objętych postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy energii 

elektrycznej przeprowadzona będzie po raz pierwszy czy jest to kolejna zmiana? 
 
Dla obiektów objętych postępowaniem jest to już kolejna procedura zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej. 

 
4. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy C1X i 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? 
 
Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur szacunkowych. 

 
5. W załącznikach do SIWZ nr 2 §5 ust. 2 pkt 3  oraz  nr 3 §5 ust. 5  wnioskujemy o 

zmianę „Cena jednostkowa netto zakupu energii elektrycznej może podlegać 
zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii 
elektrycznej podatkiem akcyzowym, podatkiem VAT  lub zmiany ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa a w szczególności zmiany ustawy Prawo 



energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów 
wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem 
praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. 
Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z 
obowiązków nałożonych właściwymi przepisami prawa, od dnia ich wejścia w 
życie”. 
 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku o zmianę zapisów gdyż uważa, że 
w/w propozycję jasno reguluje §5 pkt. 4 załącznika Nr 2 do SIWZ. 
 

6. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel 
niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował 
następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedaży dla każdego puktu 
poboru: 
- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa (obecna i nowa); 
- moc umowna; 
- planowane roczne zużycie energii; 
- numer licznika; 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
- numer aktualnie obowiązującej umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
- numer ewidencyjny PPE. 
 
Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej w celu 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy niezwłocznie po podpisaniu 
umowy. 
 

7. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wszystkie punkty poboru 
Zamawiającego rozliczane w taryfie B, posiadają układy pomiarowo-
rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy? Jeśli nie, to prosimy o 
określenie przedziału czasowego, w którym nastąpi ich dostosowanie. 
Czy zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt, a 
ewentualna procedura potrwa 2-3 miesiące? Informujemy, iż zgodnie z Instrukcją 
Ruchu i Ekspleatacji Sieci Dystrybucyjnej Państwa Operatora Systemu 
Dystybucyjnego właścicielem układu pomiarowego w grupie taryfowej B jest 
odbiorca energii, czy Państwo, zatem do Państwa należą wszelkie koszty 
związane z dostosowaniem układu do wymogów zmiany sprzedawcy energii. 
Fakt, czy układy pomiarowe są dostosowane do w/w wymogów ma bezpośredni 
wpływ na Termin rozpoczęcia dostaw energii.  
W ramach wyjaśnień, informujemy iż powyższe reguluje nowelizacja Ustawy 
Prawo energetyczne z dnia 25 lipca 2013r. art. 6b ust.2. 
 
 
Odbiorca końcowy grupy taryfowej Biznes Plus B-21, wymienionego w Załączniku Nr 
4 do SIWZ, posiadający Umowę kompleksową sprzedaży energii, który podpisze umowę 



o świadczenie usług dystrybucji najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii 
elektrycznej tj. po dostosowaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego odbiorcy taryfy B-
21. 
Zamawiający zdaje sobie więc sprawę, że procedura ta może być wydłużona a tym 
samym rozpoczęcie dostaw energii zgodnie z zaproponowanymi stawkami po 
przetargowymi dla odbiorcy B-21 nastąpią w możliwie najszybszym terminie po 
dostosowaniu tego układu. 
Również w myśl zapisów §4 pkt. 4 Umowy Generalnej (załącznik nr 2 SWIZ) -  
 „…Sprzedawca zobowiązuje się, że dostosuje na koszt własny układ pomiarowy u 
Odbiorcy końcowego grupy taryfowej Biznes Plus B-21, wymienionego w Załączniku 
Nr 1 do niniejszej umowy (Obecnie zainstalowany układ pomiarowy energii elektrycznej w 
jednostce wymienionej w załączniku Nr 1 do umowy, będący własnością dotychczasowego 
dostawcy, spełnia warunki grupy taryfowej Biznes Plus  
B-21, dla której obecnie dostarczana jest energia przez Operatora Systemu Dystrybucji:  
PGE   Dystrybucja S.A.)…” 

Należy więc w przypadku Odbiorcy taryfy B-21 podać w ofercie koszt zł brutto/kWh oraz 
wkalkulować kwotę  dostosowania tych układów pomiarowych. 
 
 
 

 


