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Purda, dnia 22.12.2017 r. 

 

  

 

OGŁOSZENIE 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej na potrzeby 

oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów znajdujących się w zasobach Gminy Purda”. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Urząd Gminy w Purdzie przekazuje poniżej treść wniosków 

o  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiającego. 

 

Treść wniosków/zapytań Wykonawcy: 

 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany 

adres e-mail? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do Rozdziału XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) 

 

3. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników 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 Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od 

Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub 

aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem 

praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje takiej zmiany. 

 

5. Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W odniesieniu do Załącznika nr 1 do Umowy, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ, w przypadku 

Oświetlenia ulicznego Tabela nr 1 umowy w sprawie wszystkich wymienionych w niej punktów 

odbioru terminy obowiązywania tychże Umów kończą się z dniem 31 grudnia 2017 r. 
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Natomiast w kwestii Obiektów Administracji Publicznej (Tabela nr 2) wszystkie umowy przestają 

obowiązywać z dniem 31 grudnia 2017 r., poza pozycjami nr: 53, 58, 63, 64, 68, 69, 70,71 i 72, dla 

których obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.         

 

6. Czy dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W odniesieniu do Załącznika nr 1 do Umowy, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ, w przypadku 

Oświetlenia ulicznego Tabela nr 1 dla wszystkich wymienionych w niej punktów będzie to kolejna 

zmiana sprzedawcy. 

Natomiast w kwestii Obiektów Administracji Publicznej (Tabela nr 2) w odniesieniu do wszystkich 

pozycji będzie to kolejna zmiana sprzedawcy, poza pozycjami nr: 53, 58, 63, 64, 68, 69, 70,71 i 72, 

dla których będzie to pierwsza zmiana.       

 

7. Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem 

przetargowym? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W odniesieniu do Załącznika nr 1 do Umowy, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ, w przypadku 

Oświetlenia ulicznego Tabela nr 1 dla wszystkich wymienionych w niej punktów sprzedawcą jest  

Enea S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. 

Natomiast w kwestii Obiektów Administracji Publicznej (Tabela nr 2) w odniesieniu do wszystkich 

pozycji sprzedawcą Enea S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, poza pozycjami nr: 53, 58, 63, 64, 68, 

69, 70,71 i 72, dla których sprzedawcą jest Energa Obrót S.A., ul Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. 

 

8. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-

rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim 

bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy 

o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w 

postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W odniesieniu do Załącznika nr 1 do Umowy, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ, w przypadku 

Oświetlenia ulicznego Tabela nr 1 dla wszystkich wymienionych w niej punktów okres rozliczeniowy 

wynosi 2 miesiące. 

Natomiast w kwestii Obiektów Administracji Publicznej (Tabela nr 2) w odniesieniu do wszystkich 

pozycji rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, poza pozycjami nr: 19, 20, 23, 49 i 58 okres rozliczeniowy 

wynosi 6 miesięcy; pozycjami nr: 26, 27, 28, 40 i 71 okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.  

 

9. W załączniku do SIWZ - projekcie umowy w § 4 wnioskujemy o dodanie zapisu „ jednakże 

wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

  

10. Wnioskujemy o zmianę terminu płatności faktur, ze względu na to, że system bilingowy wyznacza 

termin płatności faktury od dnia jej wystawienia, nie ma możliwości, aby system wystawiał faktury 

z terminem płatności na konkretny dzień. Proponowany zapis w projekcie umowy § 6 ust. 9 „Strony 

ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na  koniec 

okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową  przy czym termin płatności faktury rozliczeniowej 
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przypada nie wcześniej niż na  20 dzień miesiąca kalendarzowego po ostatnim dniu okresu  

rozliczeniowego.”  

 Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

11. Czy zamawiający ma świadomość, że ze względu na procedury obowiązujące sprzedawców energii 

elektrycznej nie ma możliwości rozpoczęcia dostaw energii od 01.01.2018r. Zgodnie z Instrukcją 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Sprzedawca na 21 dni przed zmianą sprzedawcy musi 

zgłosić zmianę na platformie wymiany informacji. W związku z tym, ze względu na procedury 

przetargowe, żaden Sprzedawca nie ma możliwości rozpoczęcia świadczenia usługi od 01.01.2018 

r. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Niniejsze zmiany SIWZ nie prowadzą do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu i nie powodują 

konieczności zmiany terminu składania i otwarcia ofert.   

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas 

sporządzania ofert. 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 

 

Z up. Wójta Gminy Purda 

 

Rafał Wilczek 

Sekretarz Gminy 

 

 

 

 

 

 

  


