
Nowe Ostrowy, 2014.10.24. 

 

Dotyczy sprawy Nr ZP 271.6.2014 

 „Dostawa energii elektrycznej”. 
Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy zwrócili się do 

Zamawiającego – Gminy Nowe Ostrowy z pytaniami o następującej treści: 
 

Pytanie 1.  

Zwracamy się z prośbą o podanie zużycia energii elektrycznej w poszczególnych grupach taryfowych 
i strefach. Powyższe dane umożliwią dokładniejszą i korzystniejszą wycenę energii elektrycznej. Dane 

prosimy udostępnić w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wszystkie punkty poboru energii zakwalifikowane są do jednostrefowej 

(całodobowej) taryfy C11 i C21. 

Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej wraz z opisem charakterystyki punktu, 

mocy umownych zamówionych, znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie trwania umowy dla wszystkich 

punktów pomiarowych wynosi: 710 MWh. 

Określenie szacunkowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi element służący wyborowi 
najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii 

elektrycznej w podanych ilościach. 

Pytanie 2.  
Zwracamy się z prośbą o podanie kto jest Państwa aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej. 

Odpowiedź: 

Obecnym sprzedawcą jest FITEN S.A. 

Pytanie 3. 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 4. 

Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii (miesięczny, 

dwumiesięczny)? 

Odpowiedź: 
Okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii – dwumiesięczny. 

Pytanie 5. 

W załączniku do SIWZ - projekcie umowy w §6 pkt 6 wnosimy o zmianę: „Strony ustalają 
następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu 

rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym Zamawiający dokona zapłaty za pobraną energią 

elektryczną w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w §6 pkt 6 umowy – zał. Nr 6 do SIWZ 

 tj. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania  

prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

Pytanie 6. 

Na terenie jakiego OSD znajdują się punkty poboru energii? 

Odpowiedź: 

Wszystkie PPE znajdują się na terenie Energa Operator. 

Pytanie 7. 
Czy to pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy dla poszczególnych punktów poboru? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przeprowadza kolejną zmianę sprzedawcy. 

 
 

Pytanie 8. 



Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia zamiany sprzedawcy w wersji 

elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie 

potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 
- 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. 

Odpowiedź: 
Zamawiający przekaże wybranemu Sprzedawcy wszelkie dane w formie edytowalnej, jakie posiada. 

 

Wójt Gminy 
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