
Siechnice, dnia 9 czerwca 2014 r. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu: 

„Dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się w zasobach Gminy Siechnice, innych 

jednostek Gminy Siechnice oraz Siechnickiej inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.” 

Pytanie 1 Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub 

lojalizacyjne? W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi 

rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Umowy objęte zamówieniem nie są objęte ofertami promocyjnymi.  

Pytanie 2 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; 

- numer licznika; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny PPE; 

Odpowiedź  Zamawiający dysponuje danymi z wyłączeniem  numeru ewidencyjnego PPE.  

Pytanie 3 Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do obiektów 

ujętych w przeprowadzanym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego? W przypadku 

odpowiedzi negatywnej na to pytanie, prosimy o udzielenie informacji, kiedy Zamawiający zamierza 

uzyskać ten tytuł i czy podjął już niezbędne rozmowy w tym zakresie z właścicielem obiektów. 

Wskazujemy, że pojęcie tytuł prawny rozumiemy szeroko tj. może go stanowić zarówno stosunek 

cywilnoprawny o charakterze prawno-rzeczowym (np. własność), jak i obligacyjnym (np. najem). 

Odpowiedź Zamawiający informuje, iż w przypadku braku tytułu prawnego do obiektów ujętych w 

postępowaniu podejmie kroki związane z uzyskaniem tytułu prawnego do tych obiektów.  



Pytanie 4 Dotyczy rozdziału »1 „Opis przedmiotu zamówienia" pkt. 18 Umowy na sprzedaż energii 

elektrycznej zawarte zostaną z jednostkami objętymi postępowaniem przetargowym tak więc w 

przypadku powstania nowej jednostki nie będzie możliwe zawarcie dodatkowej umowy zgodnie z 

warunkami określonymi w niniejszym postępowaniu gdyż spowodowałoby to zmianę zakresu 

podmiotowego a także zmianą przedmiotu zamówienia co jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień 

publicznych. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie części zapisu odnoszącego się 

do zawierania umów z nowopowstałymi jednostkami. 

Odpowiedź Nowopowstałe podmioty nie będą Zamawiającymi, jeżeli byłoby to sprzeczne z ustawą 

prawo zamówień publicznych.  

W imieniu Zamawiającego 

Przewodniczący Komisji Przetargowej  

 

 


