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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego
oraz jego wybranych jednostek organizacyjnych

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ
W dn. 04.12.2013r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania Wykonawcy:
Pytanie nr 1 – 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
sprzedawcy dla każdego punktu 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 elektrycznej;
• numer licznika;
• Operator Systemu Dystrybucyjnego;
• nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
• numer aktualnie obowiązującej umowy;
• data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
• numer ewidencyjny PPE.
Odpowiedź Zamawiającego: Wszelkie niezbędne dane zostaną udostępnione (plik Excel) wybranemu
Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umów z poszczególnymi Odbiorcami.
Pytanie nr 2 – Zwracamy się z prośbą o zmianę §5 ust. 11 Wzoru Umowy na zapis o treści: „11. za dzień
zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.”
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.
Pytanie nr 3 – Zwracamy się z prośbą o zmianę §6 ust. 5 Umowy na zapis o treści: „5. Wykonawca
wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną
energię elektrycznej co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.”
W ramach wyjaśnień, informujemy iż powyższe reguluje nowelizacja Prawo energetyczne z dnia 26 lipca
2013r. art.6b ust.2
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy. Wskazany
przepis nie odnosi się do Wykonawcy w obecnym postępowaniu.
Pytanie nr 4 – Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wszystkie punkty poboru
Zamawiającego rozliczane w taryfie B, posiadają układy pomiarowo – rozliczeniowe dostosowane do
zmian 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 Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej Państwa Operator Systemu Dystrybucyjnego właścicielem układu pomiarowego w grupie
taryfowej B jest odbiorca energii, czyli 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. Brak
takiego dostosowania może spowodować niemożność wykonania umowy z winy Zamawiającego lub
opóźnić rozpoczęcie dostaw.
Odpowiedź Zamawiającego: punkty poboru rozliczane w taryfie B posiadają układy pomiarowe
przystosowane do zmiany sprzedawcy.
Pytanie nr 5 – Zwracam się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej
wszystkim chętnym do złożenia ofert?
Odpowiedź Zamawiającego: załączniki do SIWZ – formularze zostaną zamieszczone w wersji
edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego.

Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania.

