
 
RIG.271.7.2014                                                                 Skórzec, dnia 24 października 2014r. 
 
 
 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1 
 
dot. zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii elektrycznej” 
 
 

 
          W odpowiedzi na pismo z dnia 20 października 2014 r., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.) 
Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania o treści: 
 
 
 
Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą 
korespondencyjną? 
 
Odpowiedź na pytanie 1:  
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. 
 
 
Pytanie 2: Czy zamawiający ma obecne umowy zawarte w akcjach promocyjnych? Jaki jest 
okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? Czy są one zawarte na czas 
określony? 
 
Odpowiedź na pytanie 2:  
Zamawiający nie posiada umów zawartych w ramach akcji promocyjnych.  
Obiekty wymienione w ostatniej kolumnie „zmiana sprzedawcy” załącznika 7.1 do SIWZ 
oznaczone wartością „kolejna” posiadają umowy sprzedaży energii elektrycznej 
obowiązujące do 31.12.2014r. Natomiast obiekty oznaczone w kolumnie „zmiana 
sprzedawcy” wartością „pierwsza” są objęte umowami kompleksowymi zawartymi na czas 
nieokreślony. Termin wypowiedzenia umów kompleksowych jest 3-miesięczny i 6-
miesięczny.    
 
 
Pytanie 3: Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii 
miesięczny, dwumiesięczny? 
 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Operator Systemu Dystrybucyjnego stosuje miesięczny okres rozliczeniowy. 
 
 
Pytanie 4: Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X, 
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? 
 



 
Odpowiedź na pytanie 4: 
Tak. 
W związku z tym dokonuje się stosownej zmiany treści załącznika nr 7 do SIWZ (wzór 
umowy) w § 6 ust. 3 na treść następującą: 
 
„W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii 
elektrycznej, bądź nie dokonania odczytu, Strony są zobowiązane do przekazania środków 
finansowych należnych za energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej 
stanowiącej średnią liczbę jednostek energii elektrycznej za okres doby (obliczaną na 
podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ 
pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, podzieloną przez liczbę dni 
tego okresu rozliczeniowego), pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta 
faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii 
elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej 
energii.” 
 
 
Pytanie 5: Wnosimy o wykreślenie z § 6 ust. 8  kary w wysokości 10 PLN  za  każdy dzień 
opóźnienia w wystawieniu faktury za PPE , ponieważ Wykonawca nie powinien ponosić 
konsekwencji za opóźnienie w jakim  OSD przekaże mu pełne dane pomiarowo-
rozliczeniowe. 
 
Odpowiedź na pytanie 5: 
Zamawiający podtrzymuje przywołane postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie 6: Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych punktów 
poboru energii? 
 
Odpowiedź na pytanie 6: 
Listę obiektów Zamawiającego stanowi załącznik nr 7.1 do SIWZ.  
Dla obiektów oświetlenia ulicznego (tabela 1.1. „Gmina Skórzec – oświetlenie uliczne”), 
które w piętnastej kolumnie „zmiana sprzedawcy” oznaczono wartością „kolejna”, 
Zamawiający posiada umowę z PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 
95, 04-470 Warszawa. 
Dla pozostałych obiektów (tabela 1.2 „Gmina Skórzec – pozostałe obiekty”), które w 
piętnastej kolumnie „zmiana sprzedawcy” oznaczono wartością „kolejna”, Zamawiający 
posiada umowę z ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 472, 
80-309 Gdańsk. 
Dla obiektów, które w piętnastej kolumnie „zmiana sprzedawcy” oznaczono wartością 
„pierwsza”, Zamawiający posiada umowy kompleksowe z PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą 
w Warszawie, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa.   

 
Otrzymują: 
1, strona internetowa Gminy Skórzec 
2. a/a 


