
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
 
 

                      Milanówek, dnia 20.09.2013 r. 
 

TOM.271.2.22.2013    

                                                          

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego ZP.271/23/TOM/13 na „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby 

oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów użyteczności publicznej usytuowanych w granicach 
administracyjnych Miasta Milanówka” 

” 

 
 

Zamawiający informuje, że w dniu 19 września 2013 roku wpłynęły zapytania w sprawie ww. 
postępowania o niniejszej treści: 

 
 
Pytanie 1 

„W nawiązaniu do warunków przetargu na sprzedaż energii elektrycznej wnioskujemy o zmianę  
terminu wykonania zamówienia. Termin rozpoczęcia realizacji od 1 października 2013r. jest 
niemożliwy do spełnienia. Utrzymanie takiego terminu realizacji wyklucza z postępowania 
oferty potencjalnych sprzedawców zewnętrznych. 
W przypadku wyboru oferty takiego właśnie wykonawcy trzeba zgłosić właściwemu OSD 
informację o zmianie sprzedawcy . Pierwsza zmiana sprzedawcy trwa 30 dni od momentu 
zgłoszenia( ze skutkiem na koniec miesiąca), natomiast druga zmiana trwa 14 dni na 
przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz dostosowanie układu pomiarowo- 
rozliczeniowego do rozpoczęcia sprzedaży na nowych warunkach. 
W związku z powyższym , wnioskujemy o uwarunkowanie terminu rozpoczęcia sprzedaży w 
postanowieniach par.3 IUP do pozytywnego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy. 
Dokonanie proponowanych zmian w SIWZ umożliwi złożenie ofert wielu potencjalnym 
wykonawcom.” 
 
 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na 
przesunięcie terminu, termin obowiązywania umowy od dnia 1.10.2013r. 
 

Pytanie 2 
„Czy zamawiający dokonywał  wcześniejszej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w 
podanych w SIWZ  punktach poboru energii . Czy będzie to pierwsza czy kolejna zmiana 
sprzedawcy” 

 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuję, iż  dokonywał zmiany 
sprzedawcy. 
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Pytanie 3 
„Z Uwagi na konieczność zgłoszenia przez potencjalnego sprzedawcę energii elektrycznej do 
OSD umowy sprzedaży zawartej między Zamawiającym a wybranym Wykonawca, prosimy o 
przedstawienie sytuacji obecnie obowiązujących umów: 
- rodzaj tych umów: sprzedażowe czy kompleksowe 
- okresów wypowiedzenia lub terminów obowiązywania „ 
 
 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuję, że ma zawartą terminową 
umowę sprzedażową do 30 września 2013r. 
 
 
Pytanie 4 
„W par.3 „Opis przedmiotu zamówienia” SIWZ  w obiektach użyteczności publicznej jest 16 
punktów poboru, natomiast w załączniku nr.1 do SIWZ  „Szczegółowy wykaz punktów poboru 
energii elektrycznej” w pkt 2  „Wybrane obiekty (  inne niż oświetlenie uliczne) jest 15 punktów 
poboru. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności szczegółowego wykazu punktów poboru.” 

 
 
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuję, iż jest 15 punktów poboru 

energii elektrycznej zgodnie z załącznikiem nr 1, pomyłkowo została wpisana pozycja  nr 16   
„Z.G.K. i .M - ul. Turczynek 3A” w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3 SIWZ. 
 
 
Pytanie 5 

„W związku z planowanymi zmianami przepisów wykonawczych do ustawy Prawo 
energetyczne, nakładających na sprzedawcę energii elektrycznej dodatkowe obowiązki 
związane z zakupem praw majątkowych  lub certyfikatami dotyczącymi  efektywności 
energetycznej, które to będą  miały odzwierciedlenie w końcowej cenie energii elektrycznej, w 
chwili obecnej sprzedawcy energii elektrycznej uwzględniają w cenie ofertowej ryzyko 
wprowadzenie przedmiotowych obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani 
otrzymaniem oferty obejmującej najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii, 
pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczne jest uzupełnienie zapisów IPU o następująca treść: 
W przypadku zmiany Ustawy oraz przepisów wykonawczych, wprowadzających dodatkowe 
obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności 
energetycznej, ceny energii elektrycznej, o których mowa w umowie ulegną zmianie w 
odniesieniu do kosztów wynikających z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od 
dnia wejścia w życie.” 
 
 

Zamawiający informuje, że  nie wprowadza zmiany zapisów; sprzedawca energii 
powinien uwzględnić ryzyko w swojej cenie ofertowej. 
 
 
 
 

 
    Z poważaniem 

                                Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                        -/- 

                                            Andrzej Kaleta 

 
 
 


