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Warszawa, dnia 27.08.2014 r. 

Pełnomocnik Zamawiającego  

New Power Sp. z o.o. 

ul. Chełmżyńska 180 A 

04-464 Warszawa 

Reprezentujący  

Gminę Garbatka-Letnisko 

ul. Skrzyńskich 1 

26-930 Garbatka - Letnisko 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 

 Pełnomocnik Zamawiającego - Gminy Garbatka-Letnisko 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 26.08.2014 r. wpłynęły do 

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

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia L-263-2014, nr ogłoszenia BZP 281856 - 2014 

 

Pytanie 1. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procesu 

zmiany Sprzedawcy między innymi: numer licznika, numer ewidencyjny lub numer PPE, numer aktualnie 

obowiązującej umowy, data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy, nazwa 

dotychczasowego Sprzedawcy. 

Odpowiedź na pytanie 1. Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przekaże niezbędne dane do 

przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy, które jest w stanie pozyskać z faktur i umów. 

 

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

Odpowiedź na pytanie 2. Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dopuszczalne jest podpisanie umów drogą 

korespondencyjną. 

 

Pytanie 3. Dotyczy zapisu par 11 ust.4 projektu umowy. Informujemy, że w świetle nowych IRiESD nie jesteśmy 

w stanie zmienić grup taryfowych podczas procesu zmiany sprzedawcy, umowa o świadczenie usług dystrybucji 

zawierana jest na warunkach dotychczasowej umowy kompleksowej w zakresie warunków technicznych 

świadczenia usług dystrybucji. Zamawiający powinien zmienić grupy taryfowe przed procesem zmiany 

sprzedawcy lub po przeprowadzeniu procesu. Wnosimy o usunięcie z projektu umów wszelkich zapisów 

obligujących do dokonania powyższych czynności. 

Odpowiedź na pytanie 3. Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zdaje sobie sprawę, że według zapisów 

nowej IRIESD Wykonawca nie jest w stanie zgłaszając zmianę sprzedawcy zgłosić jednocześnie zmianę taryf. Nie 

ma żadnych przeciwwskazań, aby Wykonawca wywiązał się z tego obowiązku dokonując zgłoszenia zmian grup 

taryfowych przed zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Stosowna informacja dotycząca zmiany grup taryfowych, 

może być przekazana Operatorowi w oparciu o załącznik nr 2 do umowy sprzedaży energii elektrycznej –

pełnomocnictwo, chociażby dzień wcześniej, niż zgłoszenie zmiany sprzedawcy.  Czynność ta może być również 

przeprowadzona po zgłoszeniu zmiany sprzedawcy, jednak z uwagi na fakt, iż Zamawiający chciałby podpisać 

umowy o świadczenie usług dystrybucji, w których zawarte by były już „zalecane” taryfy, preferuje zgłoszenie 

zmiany grup taryfowych przed zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Zapis par. 11 ust. W Projektu umowy pozostaje 

bez zmian. 

 

Pytanie 4. Czy Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa do wypełnienia przez Wykonawcę 

postanowień par. 11 ust. 3 wzoru umowy. Czy Zamawiający jest świadom iż w przypadku oczekiwania na dane 
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niezbędne do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy od OSD proces wejścia w życie umowy sprzedażowej może 

się opóźnić ? 

Odpowiedź na pytanie 4. Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Wykonawca otrzyma załączniki do umów, 

w których zawarte są dane niezbędne do skutecznego zgłoszenia zmiany sprzedawcy oraz wypowiedzenia 

obecnie obowiązujących umów. Wykonawca zobligowany jest do wypowiedzenia umów kompleksowych, 

zgłoszenia zmiany sprzedawcy OSD, a otrzymując od OSD ewentualne informację na temat chociażby 

negatywnych weryfikacji punktów poboru podczas zgłaszania, winien niezwłocznie skontaktować się z 

Zamawiającym w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.  Jedynym pełnomocnictwem, którego udzieli Zamawiający 

Wykonawcy jest Załącznik nr 2 do Projektu umowy. 

 

Pytanie 5.Dotyczy par. 6 ust. 2 projektu umowy. Prosimy o modyfikacje zapisu: „ Faktury będą obejmować 

wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście pobraną energię w danym okresie rozliczeniowym, ustalaną na 

podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych, udostępnianych Wykonawcy przez OSD.” Wskazujemy, iż 

Wykonawcy wystawiają fakturę na podstawie informacji zamieszczonych przez OSD na PWI. 

Odpowiedź na pytanie 5. Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na modyfikacje par. 6 ust. 2 projektu 

umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

/-/ Ewa Pacek 

Pełnomocnik Zamawiającego 

 


