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Wykonawcy 

Dotyczv postcpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej. 

ODPOWIEDZI 
NA 

PYTANIA WYKONAWCOW 

Zamawiaj^cy, tj. Gmina Zakrzew, dzialaj^c zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pozn. zm.), w zwiqzku z zapylaniem 
zlozonym w dniu 13.03.2014r., niniejszym wyjasnia tresc Specyfikacji Istotnych Warunkow 
Zamowienia sporzqdzonej w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w 
Irybie przetargu nieograniczonego: 

Pytanie nr 1 

Zwracamy si^ z prosb^ o udzielenie informacji odnosnie okresu obowi^zywania i trybu rozwi^zania 
dolychczasowych umow dla poszczegolnych punktow poboru energii elektrycznej: 
- do kiedy obowi^zuj^ przedmiotowe umowy, okres wypowiedzenia, czy zostaly podpisane w ramach 
akcji promocyjnej. 
W drodze wyjasnienia informujemy, ze jest to informacja niezb^dna do prawidtowego dokonania 
wypowiedzenia umow w imieniu Zamawiaj^cego. Ponadto nadmieniamy, ze informacja ta jest istotna 
w zwi^zku z koniecznosci^ oszacowania realnego terminu rozpocz^cia sprzedazy dla tych punktow 
poboru. 

Odpowiedz 1 
Zamawiaj^cy informuje, iz obecnie obowi^zuj^cymi umowami ŝ  umowy kompleksowe zawarte w 
wi^kszosci na czas nieokreslony. W wyniku przedmiotowego postcpowania przetargowego zostan^ 
zawarte przez Zamawiaj^cego dwie odr?bne umowy, tj. umowa sprzedazy energii elektrycznej i 
umowa na uslug^ dystrybucji energii elektrycznej. Zamawiaj^cy informuje, iz nie jest w stanie 
wskazac okresow wypowiedzenia osobno dla wszystkich punktow wymienionych w Szczegolowym 
Opisie Przedmiotu Zamowienia. Okresy wypowiedzenia umow wynosz^ od 30 do 90 dni. 
Zamawiajqcy informuje, iz procedura zmiany sprzedawcy b^dzie przeprowadzana po raz pierwszy. 
Zamawiaj^cy informuje, iz nie posiada umow/aneksow w ramach akcji promocyjnych/programow 
lojalnosciowych. 

Pytanie 2 
Zwracamy si^ z zapylaniem czy Zamawiaj^cy przekaze niezb^dne dane do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwlocznie po podpisaniu umowy? 
Wyloniony Wykonawca b^dzie polrzebowal nast^pujqcych danych do przeprowadzenia zmiany 
sprzedawcy dla kazdego punktu poboru: 
- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowosc, ulica. numer lokalu. kod. gmina); 
- grupa taryfowa {obecna i nowa), 
- moc umowna; 



- planowane roczne zuzycie energii; 
- numer licznika; 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
- numer aktualnie obowi^zuj^cej umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
- numer ewidencyjny PPE. 

* 
Odpowiedz 2 
Zamawiaj^cy informuje, ze przekaze niezb^dne dane potrzebne Wykonawcy do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy w wersji edytowalnej niezwJocznie po podpisaniu umowy. 

Pytanie 3 
Zwracamy si^ z prosb^ o udzielenie informacji odnosnie terminu na wystawienie faktur 
wskazanego w § 6 ust 5 Projektu umowy. Jezeli Operator Systemu Dystrybucyjnego nie udost^pni 
odczytow i Wykonawca nie b^dzie mogJ wystawic faktury /nie z wlasnej winy/, to czy kara umowna 
b^dzie rowniez naliczana? 

Odpowiedz 3 
Obowi^zek terminowego przekazywania odczytow z licznikow spoczywa na OSD zgodnie z 
wytycznymi zapisanymi w umowie zwartej z Wykonawcy. Wykonawca na tej podstawie powinien 
egzekwowac terminowe przekazywanie odczytow. Wobec powyzszego Wykonawca niezwlocznie po 
zakoriczeniu okresu rozliczeniowego powinien wystawic faktur^ rozliczeniow^. 
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