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Warszawa 2011-08-31 r. 
 
 

 
 
Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym 
otrzymaliśmy pytania dot. przetargu: 

1. Pytanie 1. 
W załączniku nr 5 do SIWZ - projekcie umowy w § 6 ust. 6 widnieje zapis: 
„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 
Zamawiającemu: na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy 
czym termin płatności faktury rozliczeniowej przypada na 20 dzień miesiąca 
kalendarzowego po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego." Zauważyć należy, że 
opisany w § 6 ust. 6 termin płatności faktury rozliczeniowej przypadający na 20 
dzień miesiąca kalendarzowego po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego może 
okazać się fizycznie niemożliwy, ponieważ wystawienie faktury rozliczeniowej 
uzależnione jest od otrzymania odczytów wskazań układów pomiarowo-
rozliczeniowych dostarczonych Sprzedawcy przez OSD. Z uwagi na powyższe 
uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu w § 6 ust. 6 do treści: „Strony ustalają 
następujący sposób rozliczeń, w którym Sprzedawca wystawia Zamawiającemu: na 
koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin płatności 
faktury rozliczeniowej przypada nie wcześniej niż na 20 dzień miesiąca 
kalendarzowego po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. 

2. Pytanie 2. 
Dotyczy: dokumentów do procedury zmiany sprzedawcy oraz pełnomocnictwa 
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy stosowne 
pełnomocnictwo do złożenia w imieniu Zamawiającego zgłoszeń umowy sprzedaży  
oraz wszelkie brakujące dane do uzupełnienia wniosków zmiany sprzedawcy?  
Uzasadnienie: 
W celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy Wykonawca będzie 
potrzebował aktualnych danych dotyczących Zamawiającego oraz jego punktów 
poboru energii elektrycznej (danych wymaganych na druku OSD „ZGŁOSZENIE 
UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ”, dostępnym na stronie 
Państwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Na podstawie pełnomocnictwa 
Wykonawca dokona w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych czynności 
przed OSD.  

3. Pytanie 3. 
Dotyczy: terminu realizacji zamówienia 
Wykonawca prosi o zmianę zapisu dotyczącego terminu rozpoczęcia sprzedaży 
energii elektrycznej ze względu na jego zależność od poprawnie przeprowadzonej 
procedury zmiany sprzedawcy. 
Propozycja zmiany: 
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2013, jednakże 
umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru nie wcześniej niż z 
dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii 
elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej. Dzień wejścia umowy w 
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życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę, 
lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy i podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych. 
Uzasadnienie: 
Gdy przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej powoduje to 
konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy po zakończeniu 
postępowania przetargowego. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu ze względu na 
czas potrzebny na uzyskanie stosownych informacji (od Zamawiającego), a także 
sporządzenie dokumentacji, która musi zostać przekazana do odpowiednich OSD.  

4. Pytanie 4. 
Dotyczy: okresu rozliczeniowego 
Wykonawca prosi o zmianę zapisu dotyczącego okresu rozliczeniowego. 
Propozycja zmiany: 
Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 
rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

5. Pytanie 5. 
Dotyczy: zmian grup taryfowych 
Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu zmianę zapisu §11 ust. 6 ze wzoru umowy 

6. Pytanie 6. 
Dotyczy: przedłożenia Zamawiającemu umowy dystrybucyjnej 
Wykonawca prosi o zmianę zapisu dotyczącego umowy dystrybucyjnej, ponieważ 
po pozytywnie zakończonej procedurze zmiany sprzedawcy to lokalny Operator 
Systemu Dystrybucyjnego przesyła Zamawiającemu do podpisania umowę 
dystrybucyjną, więc Wykonawca nie ma możliwości wywiązania się ze 
zobowiązania, o którym Zamawiający pisze we wzorze umowy i w pełnomocnictwie. 

7. Pytanie 7. 
Dotyczy: układu pomiarowo-rozliczeniowego 
Wykonawca prosi o wykreślenie §2 ust. 5 pkt a ze wzoru umowy, ponieważ 
Wykonawca nie ma możliwości informowania Zamawiającego o wadach lub 
usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym – odczytów układu dokonuje 
Operator Systemu Dystrybucyjnego. Zapis zaproponowany przez Zamawiającego 
powinien zostać umieszczony w umowie dystrybucyjnej, nie sprzedażowej. 

Odpowiedzi: 
1. Zgadzamy się na taką zmianę 
2. Tak przekażemy stosowne pełnomocnictwo. 
3. Zgadzamy się na taką zmianę w SIWZ pkt. Termin wykonania zamówienia: 

jednakże umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru nie wcześniej 
niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii 
elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej. Dzień wejścia umowy w 
życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę, 
lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy. Jako, że mamy już rozdzieloną umowę dystrybucyjną od 
sprzedażowej nie musimy zmieniać umowy dystrybucyjnej. 

4. Zmieniamy treść par. 6 pkt. 1. z 1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną 
odbywać się będą w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych na Rozliczenia za 
pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych stosowanych 
przez OSD. 

5. Usuwamy treść par. 11 pkt. 6. 
6. Usuwamy treść par. 11 pkt. 5, zmieniamy treść zał. 1 do umowy, pkt. b na b. 

składania oświadczeń woli w zakresie (i) wypowiadania dotychczas obowiązującej 
umowy sprzedaży energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia (ii) o rozwiązaniu 
umowy sprzedaży energii elektrycznej bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej 
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w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii 
elektrycznej. Oraz usuwamy zał. 1 do umowy pkt. c. 

7. Zmieniamy 2 ust. 5 pkt a we wzorze umowy na a. niezwłocznego wzajemnego 
informowania się o okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię; 

 
Z poważaniem  


