
 
 
 
 
 

 
ZMIANA WYJASNIEŃ NR 2 DO SIWZ 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej” 

 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013r. poz. 907 – ze zmianami) Gmina Święciechowa przekazuje, że do 
Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  
 
W związku z kolejnymi pytaniami Zamawiający koryguje wyjaśnienia nr 2 do SIWZ z dnia 
10.09.2015r. w następujący sposób: 
 
1. Zmiana odpowiedzi na pytanie nr 4. 
 
Pytanie 4: 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dostosuje § 6 ust. 4 projektu umowy do obecnie 
obowiązujących przepisów? Informujemy, że zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej Art. C.1.13 Enea Operator udostępnia Sprzedawcy tylko dane o zużyciu 
energii elektrycznej Odbiorcy.  
Dane odnośnie mocy umownej, daty odczytu, wskazań bieżących licznika i wskazań 
poprzednich licznika znajdują się tylko na fakturach za dystrybucję energii elektrycznej lub za 
świadczenie usługi kompleksowej. 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający dokonał zmiany treści § 6 ust. 4 umów. 
Treść: 

1. zał. nr 7.1 do SIWZ: 

„Ust. 4. Wszystkie punkty poboru energii (PPE) wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy ujęte zostaną na jednej fakturze wraz ze szczegółowym rozliczeniem dla każdego PPE 
zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr licznika, datę odczytu, zużycie w 
kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto oraz zestawienie zbiorcze zużycia energii 
zawierające m.in. nr ewidencyjne, adres PPE, zużycie w kWh oraz wartość zużycia netto.” 

2. zał. nr 7.2 do SIWZ: 
„Ust. 4*. Na każdy punkty poboru energii (PPE) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy w 
tabeli 1.2 wystawiona zostanie osobna faktura wraz ze szczegółowym rozliczeniem dla 
każdego PPE zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr licznika, datę 
odczytu, zużycie w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto. 
4.* Na każdy punkty poboru energii (PPE) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy w tabeli 
1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 wystawiona zostanie osobna faktura wraz ze szczegółowym 
rozliczeniem dla każdego PPE zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr 
licznika, datę odczytu, zużycie w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto.” 
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2. Zmiana odpowiedzi na pytanie nr 5. 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający zmieni wzór pełnomocnictwa przez dodanie następującego zapisu: 
„3. Udzielanie dalszych pełnomocnictw w ww. zakresie, z zastrzeżeniem że Pełnomocnictwa 
substytucyjne nie zmieniają zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego/Mocodawcy. 
Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania wynikające z udzielonego 
pełnomocnictwa substytucyjnego w tym samym zakresie, jak za swoje działania.” 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający dokonał zmiany treści pełnomocnictwa poprzez usunięcie zapisu „Niniejsze 
Pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielenia dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.” 
 
3. Zmiana odpowiedzi na pytanie nr 5. 
 
Pytanie 6: 
Nawiązując do ekwiwalentności stron prosimy o uzupełnienie W Załączniku nr 7.1 i 7.2 do 
SIWZ, § 10 wzoru umowy o następujący ustęp: „Rozwiązanie Umowy na skutek 
wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje  z ostatnim dniem pierwszego 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o 
wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w 
oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku 
Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem 
Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy 
musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od 
zawarcia Umowy do 31.12.2017 r., od dokonania wypowiedzenia Umowy. W wypadku 
rozwiązania umowy w  trybie niniejszego ustępu w okresie do 31.12.2017 r., Zamawiający 
jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy  kwoty obliczonej według  poniższej formuły 
(Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu): 
 
                                                                  OPR = 20 % *  CE 
 
OPR  -  Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;   
CE      - przychód jaki uzyskałby Wykonawca  ze sprzedaży energii przewidzianej  w planie 
sprzedaży energii zawartym w Załączniku nr 1 do umowy po cenach określonych w § 5 
Umowy , w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do 
31.12.2017 r. 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający informuje, że nastąpiła zmiana treści § 10 projektu umów na sprzedaż energii 
elektrycznej poprzez wykreślenie ust.5. 
 
 
Święciechowa, dnia 14 września 2015r.    Wójt Gminy Święciechowa 
                /-/ Marek Lorych 


