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Dot.: Przetargu pn.: „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 

Szanowni Państwo, 

W związku z Państwa ogłoszeniem w sprawie postępowania w formie przetargu nieograniczonego: „Zakup 

energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść zapytań do zapisów SIWZ: 

1. Dotyczy: Rozdział II pkt 6 SIWZ 

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację w jakim celu Zamawiający żąda od Wykonawcy posiadania 

umowy z operatorem sieci przesyłowych na przesył energii ? Wykonawca wyjaśnia, że takie umowy 

zawierają właściwi OSD w celu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Wykonawcy, aby 

dostarczać energię muszą jedynie posiadać umowy z właściwym OSD.  

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie części treści w/w zapisu dotyczącego 

posiadania umowy z operatorem sieci przesyłowych.  

2. Dotyczy: Rozdział IV SIWZ 

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację jaki jest okres obowiązywania oraz wypowiedzenia 

aktualnych umów na dostawę energii elektrycznej ? Ponadto czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana 

sprzedawcy ?  

Wykonawca informuje Zamawiającego, że jeśli umowa, którą posiada Zamawiający jest umową terminową 

do 28.02.2017 r. to zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (nazywaną dalej IRiESD) w 

przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej należy ją zgłosić do realizacji właściwemu 

Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (nazywany dalej OSD).Koniecznym do rozpoczęcia dostaw energii 

elektrycznej jest powiadomienie OSD o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy 

kompleksowej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Zgodnie z pkt. 

D.2.3 IRiESD wspomniane powyżej zgłoszenie powinno zostać złożone przez Wykonawcę na co najmniej 21 

dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży w ramach nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej. Zgodnie ze 

wskazanymi przepisami należy stwierdzić, iż nie jest możliwym rozpoczęcie dostaw od miesiąca marca tym 

bardziej, że dzień składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 02.02.2017 r. 

Rozpoczęcie dostaw w przypadku umowy bezterminowej jak i umowy terminowej będzie możliwe dopiero 

po podjęciu następujących czynności: 

1) Wybór oferty w postępowaniu - zależy przede wszystkim od działań Zamawiającego jak również od 

postanowień przepisów Prawa Zamówień Publicznych i jest to okres minimum 8 dni w przypadku gdy 

wpłynie więcej niż jedna oferta. Ponadto jeżeli oferty zostaną złożone w sposób wybrakowany  

i niekompletny, należy uwzględnić czas potrzebny na ich uzupełnienie.  

2) Uprawomocnienie się postępowania – zależy przede wszystkim od Wykonawców, którzy złożą 

oferty. W przypadku przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawców drogą 

elektroniczną, Wykonawcy muszą potwierdzić odebranie wiadomości. Jeśli wszyscy Wykonawcy 

potwierdzą odbiór zawiadomienia, czas na ewentualne odwołania wynosi 5 dni, w przeciwnym wypadku 

jest to 10 dni.  



3) Przygotowanie treści umowy oraz dokumentów rejestrowych oraz podpisanie  

i przekazanie dokumentów do Wykonawcy etap zależny od Zamawiającego – m.in. 2 dni.  

4) Wypowiedzenie umów – etap zależny od tego czy umowy wymagają wypowiedzenia i jaki okres 

wypowiedzenia musi zostać zachowany (1 miesiąc – 6 miesięcy) 

5) Procedura zmiany sprzedawcy - etap zależny od OSD. Zgodnie z lRiESD procedura trwa co najmniej 

21 dni.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację terminu rozpoczęcia 

dostawy tak aby był możliwy do zrealizowania zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dla bezpieczeństwa przyjąć termin rozpoczęcia dostaw 

z dniem 01.04.2017 r. dla wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym. 

3. Dotyczy: Rozdział XVIII pkt 10 lit. a SIWZ 

Informujemy, iż powyższy zapis będzie oznaczał konieczność wysyłania faktur za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia terminu płatności  

i określenia, czy zasadnym naliczenie jest odsetek za jego niedotrzymanie. To z kolei negatywnie wpłynie 

na kalkulację cenową oferty. Ponadto Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 24b Ustawy o podatku 

akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r. (Dz. U. 2014.752 z dnia 05.06.2014 r. z późn.zm.) Wykonawca jest 

zobowiązany do rozliczania się z podatku akcyzowego przy uwzględnieniu terminu płatności określonego 

na fakturze. Aby prawidłowo rozliczać obowiązki podatkowe w zakresie akcyzy, data płatności powinna 

zostać określona w momencie wystawienia faktury. W związku  

z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację treści w/w zapisu w następujący sposób: „w przypadku 

faktur rozliczeniowych płatność winna nastąpić w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej 

faktury.” 

4. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ  

w wersji edytowalnej. 

5. Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy 

z Wykonawcą drogą korespondencyjną?  

6. Czy Zamawiający posiada dane godzinowe o zużyciu energii elektrycznej w punktach poboru w 

grupach taryfowych B23 ? Jeśli tak, Wykonawca zwraca się z prośbą  

o udostępnienie takich danych. Dane pozwolą na precyzyjne dokonanie wyceny  

z korzyścią dla Zamawiającego. 


