
 

Warszawa, dnia 17.10.2014r. 

   

W odpowiedzi na pytania Oferenta z dnia 13.10.2014 roku 
dotyczącego Zamówienia Publicznego nr MZD.NZ.391.19.2014, którego 
przedmiotem jest „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia 
ulicznego i sygnalizacji świetlnej miasta Płocka na 2015 i 2016 rok”, 
udzielamy poniżej stosownych odpowiedzi. 

 

Pytanie 1. 

 

ODPOWIEDŹ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 1 

Zamawiający informuje, że sprzedażą energii elektrycznej będą objęte punktu 
poboru energii określone w załączniku nr 1 do SIWZ dla których posiada zawarte 
umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony (pkt. od 1 do do 355). Jednocześnie 
z uwagi na specyfikę Zamawiającego oraz przewidywany czas obowiązywania 
nowej umowy (24 miesiące) na sprzedaż energii elektrycznej z Wykonawcą 
wyłonionym w toku niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza objęcie 
przedmiotową umową nowych punktów poboru energii. Właściwy czas 
obowiązywania umowy tj.1.01.2015 – 31.12.2016. Zapisy par. 2 ust. 2 lit a,b – 
odnoszą się do nowych punktów poboru, które mogą zostać przyłączone przez 
Zamawiającego. W takim przypadku sprzedaż nastąpi po zakończeniu procedur 
określonych w przepisach i winna być realizowana do końca czasu obowiązywania 
umowy sprzedaży tj. 31.12.2016. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty 
w SIWZ. 

 

 

 



 

 

Pytanie 2. 

 

ODPOWIEDŹ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 2 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dokonanie zmiany, jednocześnie 
informuje, że w dokumentacji przetargowej dopuszcza zmianę ceny w dwóch 
przypadkach – zmiana stawki podatku VAT oraz zmiana podatku akcyzowego. 
W pozostałych przypadkach związanych z obowiązkiem zakupu praw 
majątkowych i certyfikatów ryzyko zmiany cen ponosi oferent. Zamawiający 
podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ. 

  

Pytanie 3. 

 

ODPOWIEDŹ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 3 

Zamawiający informuje, że postępowanie dotyczy punktów poboru dla 
oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej i tylko takie punkty poboru mogą 
być dołączane w trakcie trwania umowy zawartej w toku niniejszego 
postępowania. Zamawiający nie przewiduje obejmowania tą umowa punktów 
o innej charakterystyce. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ. 

 

 

 

 



 

 

Pytanie 4. 

 

ODPOWIEDŹ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 4 

Zamawiający informuje, że rozliczenie będzie następowało na podstawie danych 
pomiarowych uzyskanych od OSD. Formalna nazwa grupy taryfowej w zakresie 
obrotu energią elektryczną nie ma znaczenia. Kryterium oceny ofert jest 
najniższa cena, a określenie grupy taryfowej ma za zadanie wskazać 
potencjalnemu sprzedawcy profil odbioru w celu ułatwienia kalkulacji ceny oferty. 
Jednocześnie informujemy, że w aktualnej nomenklaturze formalnej OSD Energa 
Operator oznaczenie grupy taryfowej D12 zostało określone jako C12o. 

  

Pytanie 5. 

  

ODPOWIEDŹ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 5 

Wszystkie niezbędne informacje zostały zawarte w specyfikacji i załącznikach 
Prosimy o zapoznanie się z zapisami załączonych do specyfikacji dokumentów. 

 

 



 

 

Pytanie 6. 

 

ODPOWIEDŹ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 6 

Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. 
Jednakże, gdy Wykonawca poprosi o przesłanie umowy, Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy termin zwrotu umowy z zastrzeżeniem, iż nie dotrzymanie terminu 
zwrotu umowy będzie potraktowane przez Zamawiającego jako odmowa 
podpisania umowy przez Wykonawcę. 

  

 Pytanie 7. 

 
ODPOWIEDŹ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 7 

Odpowiedź na pytanie znajduj się w specyfikacji i załącznikach. Zamawiający 
posiada wszystkie niezbędne informacje w wersji elektronicznej – format Excel. 

  

  



 

 

Pytanie 8. 

  

ODPOWIEDŹ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 8 

Zamawiający do specyfikacji załączył wzór pełnomocnictwa dla sprzedawcy 
i takie uznaje za obowiązujące. W opinii Zamawiającego załączony w specyfikacji 
wzór jest wystarczający do reprezentowania go w przedmiocie realizacji umowy 
sprzedaży energii elektrycznej. 


