
 
 

Sejny, 06-06-2018r. 
 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w 
Sejnach Spółka z o.o. 
ul. 1 Maja 15 
16 -500 Sejny  

 
Dotyczy: zakupu energii elektrycznej na potrzeby PGK w Sejnach sp. z o.o. 
 

 Wszyscy oferenci 

 

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015r. poz. 2164) wyjaśniam zainteresowanym treści SIWZ dotyczącej postępowania na 

dostawę energii elektrycznej do obiektów PGK w Sejnach. 

 

 
 Pytanie 1.  
Prosimy o informację czy proces zmiany sprzedawcy u Zamawiającego będzie 
przeprowadzany po raz pierwszy czy po raz kolejny? 
Odpowiedź:  
Tak pierwszy raz zmieni dostawcę  
Pytanie 2.  
Czy wszystkie układy pomiarowo – rozliczeniowe u Zamawiającego są dostosowane do 
usługi TPA ?  
Odpowiedź:  
Tak, układy pomiarowo – rozliczeniowe u Zamawiającego są dostosowane do usługi TPA ?  
 
Pytanie 3.  
Czy w zakresie warunku przedstawionego w pkt. 5.4 SIWZ Zamawiający wyraża zgodę na 
przedstawienie sprawozdania finansowego za lata 2014-2016. Jednocześnie informujemy, 
że sprawozdanie finansowe za rok 2017 może nie być jeszcze dostępne.  
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie sprawozdania finansowego za lata 
2014-2016. 
Pytanie 4.  
Wnosimy o dodanie do ust. 4 § 5 Wzoru umowy zapisu o treści: „Zmiany Umowy w zakresie 
zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających  



 
 

na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach 
prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany 
innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa 
skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich 
przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają 
automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca 
poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na 
podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące 
podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i 
Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych 
stanowiących odstawę do ich korekty".  



 
 

 
 Odpowiedź 
Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów 
wpływających  



 
 

na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach 
prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany 
innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa 
skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej 
Pytanie 5.  
W nawiązaniu do ust. 1 § 7 Wzoru umowy wnosimy o informację jaki okres rozliczeniowy 
stosowany jest u lokalnego OSD dla obiektów Zamawiającego?  
Odpowiedź: 
1 miesiąc okres rozliczeniowy stosowany jest u lokalnego OSD dla obiektów 
Zamawiającego?  
 
Pytanie 6.  
Wnosimy o usunięcie z ust. 1 § 9 Wzoru umowy zapisu: „po uprzednim pisemnym wezwaniu 
do zapłaty zaległych i bieżących należności”.  
Odpowiedź: 
Sugestia nie zostanie uwzględniona. 
Pytanie 7.  
Wnosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  
Odpowiedź: 
Nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
Pytanie 8.  
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  
- 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: 

Tak, Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury 
w wersji word 
 
Pytanie 9.  
Wnosimy o uzupełnienie wzoru umowy o następujący zapis:  



 
 

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient będzie 
zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie obliczona zgodnie z 
wzorem:  
)  
gdzie:  
– wysokość kary umownej.  
– poszczególne lata (okresy dostawy) określone w umowie.  
– wysokość kary umownej liczona dla danego roku (okresu dostawy)  
– wolumen energii zakontraktowanej i niewykorzystanej przez Klienta dla danego roku 
(okresu dostawy) , zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Umowy. Wolumen energii 
niewykorzystanej liczony będzie od miesiąca w którym umowa zostanie skutecznie 
rozwiązana.  
– cena energii określona w niniejszej Umowie obowiązująca dla danego roku (okresu 
dostawy) w momencie naliczania kary umownej. W sytuacji, gdy Klient posiada stawki 
cenowe w podziale na strefy czasowe, do niniejszego wzoru zastosowanie będzie mieć 
cena określona w strefie nr 1.  
– aktualna wartość podatku akcyzowego + minimalna cena energii elektrycznej na rynku 
bilansującym określona w IRiESP + koszt opłat zastępczych praw majątkowych na dany rok 
(okres dostawy) w celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 9a ust 1 oraz art. 9a 
ust 8 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 
2012 r., poz. 1059 ze zm. oraz z 2013 r. poz. 984). W przypadku, gdy opłaty zastępcze na 
dany rok (okres dostawy) nie są znane, zastosowanie będzie mieć ostatnia, ogłoszona 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stawka opłat zastępczych obowiązująca w 
momencie naliczania kary umownej.  
Odpowiedź: 
Prośba nie zostanie uwzględniona. 


