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Rzeszów, dnia 11-12-2015 r. 
OR-IV.272.1.59.2015                                                                                
 

Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 

Do wykonawców, którym 
zamawiający przekazał SIWZ 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii 
elektrycznej” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” zamawiający,  
w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela 
następujących wyjaśnień: 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 

Pytania: 
 

1. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy? 

2. Czy Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy niezbędne dokumenty (NIP, Regon, 
pełnomocnictwo) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy? 

3. Na jaki okres są zawarte obowiązujące umowy (sprzedaży, dystrybucji, kompleksowe)? 
Prosimy o podanie terminów wypowiedzeń obowiązujących umów. Kto jest Państwa 
obecnym sprzedawcą? 

4. Prosimy o podanie Państwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
5. Prosimy o wskazanie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia. 
6. W par. 6 istotnych postanowień umowy wymagają Państwo, aby należności wynikające  

z faktur VAT były płatne w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Informujemy,  
iż powyższy zapis będzie oznaczał konieczność wysyłania faktur za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia terminu płatności i określenia, czy 
zasadnym jest naliczanie odsetek za jego niedotrzymanie. To z kolei negatywnie wpłynie 
na kalkulację cenową oferty. W związku z powyższym proponujemy zmianę powyższego 
zapisu na sformułowanie: „Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 30 dni 
od daty wystawienia tych faktur.” 

 

Odpowiedzi na pytania/ wyjaśnienia:  
 

Ad 1. i Ad 2 
Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw oraz przekaże 
Wykonawcy niezbędne informacje i dokumenty po wyborze najkorzystniejszej oferty lub 
zawarciu umowy, w każdym przypadku, jeżeli będzie to konieczne do prawidłowej realizacji 
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umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. Wybór formy 
przekazania ww. informacji i dokumentów należał będzie do Zamawiającego. 
 

Ad 3. 
cz. I 
Aktualnie Zamawiający posiada następujące umowy:  

 na dostawę (obrót) energii elektrycznej – dot. obiektów, o których mowa w odpowiedzi 
na pytanie 3, cz. II, tiret pierwsze; 

 na świadczenie usług dystrybucji – dot. obiektów, o których mowa w odpowiedzi na 
pytanie 3, cz. II, tiret pierwsze; 

 kompleksowe –  dot. obiektów, o których mowa w odpowiedzi na pytanie 3, cz. II, tiret 
drugie. 

Wszystkie umowy zostały zawarte na czas określony, z mocą obowiązywania do dnia 
31.12.2015 r. 
 

cz. II 
Aktualnym dostawcą energii elektrycznej jest: 

 ENEA S.A., 60-201 Poznań, ul. Górecka 1 – do budynków przy al. Łukasza Cieplińskiego 4  
i ul. Towarnickiego 3A w Rzeszowie;  

 PGE Obrót Spółka Akcyjna, 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6 – do budynku przy  
ul. Lisa Kuli 13 w Rzeszowie oraz do ośrodka socjalnego w Polańczyku (ul. Równa, dz. nr 
236/3). 

 

Ad 4. 
Zgodnie z § 1 ust. 2 załącznika nr 5 do SIWZ „Istotne dla stron postanowienia (…)” sprzedaż 
odbywać się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin. 
 

Ad 5. 
Zgodnie z § 8 załącznika nr 5 do SIWZ „Istotne dla stron postanowienia (…)” umowa 
sprzedaży energii elektrycznej wejdzie w życie w dniu jej zawarcia (podpisania), natomiast 
rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę nastąpi po skutecznym 
rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował 
energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy 
(Wykonawcy) u OSD i wejściu w życie nowych umów o świadczenie usług dystrybucji. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 11.12.2015 r. zostało wszczęte 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki 
którego celem jest doprowadzenie do zawarcia umowy, której przedmiotem będzie 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków przy al. Łukasza 
Cieplińskiego 4, ul. Towarnickiego 3A, ul. Lisa Kuli 13 w Rzeszowie oraz ośrodka socjalnego  
w Polańczyku (ul. Równa, dz. nr 236/3).  
 

Ad 6. 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 6 ust. 1 „Istotnych dla stron postanowień, 
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego” (załącznik nr 5 do SIWZ). 
 


