
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
                                                                                                                                         

Milanówek, dnia 28.07.2014 r.        

Nr sprawy: TOM.271.1.20.2014         

                      
                                                       

 
Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/20/ITOM/14 na  " Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby 

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

             

 
 
 
 
Zamawiający informuje, że  w dniu 24 lipca  2014 roku wpłynęły pytania  w sprawie ww. postępowania: 
 
 
 
„Zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania  
 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy droga korespondencyjną? 
 

 
odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie dopuszcza takiej  możliwości. 
 
 

2. Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postepowaniem 

przetargowym oraz jaki   jest termin wypowiedzenia obowiązujących umów? 

 

 

odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający informuję, że ma zawartą terminową umowę sprzedażową do 30 września 2014r.  i z tym 

dniem zawarta umowa wygasa. Nazwa obecnego sprzedawcy nie ma żadnego znaczenia dla 

prowadzonego postepowania. 

 

 

3.  Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy C1Xod Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur 

szacunkowych korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości 

przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii 

elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię  elektryczna na rzecz 

Sprzedawcy 

 

 

odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza  taką możliwość, jednak zastrzega, że nie może być to wykorzystywane 
nagminnie przez sprzedawcę energii. 
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4. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii? 

 
 

odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający informuje, że dla wszystkich punktów poboru energii obowiązuje jedno miesięczny okres 
rozliczeniowy. 
  

 
5. W załączniku do SIWZ – projekcie umowy § 3 ust. 1pkt.1 rekomendujemy aby dodać wyjątek  

w postaci zmiany ceny jednostkowej netto. Wnioskujemy o zmianę: „ceny określone w ustępie 
ulegną zmianie wyłącznie w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku 
VAT, podatku akcyzowego lub zmianie ogólnie obowiązujących przepisów prawa” 

 
 
odpowiedź Zamawiającego: 

 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.  
 
 

6. W załączniku do SIWZ - §1 ust.1 wnioskujemy o dodanie zapisu „jednakże wchodzi w zakresie 
każdego punktu poboru energii elektrycznej po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy. 

 
 

odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 
 
 

7. W załączniku do SIWZ - § 8 ust. 14 wnosimy o zmianę „ Strony ustalają następujący sposób 
rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego 
fakturę rozliczeniową , przy czym Zamawiający dokona zapłaty za pobrana energię elektryczna  
w terminie do 30 dni od daty wystawienia Faktury” 

 
 

odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 8 ust. 14 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 
7 do SIWZ. 
 
 

8. Podane przez Zamawiającego szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 
1 765,43MWh. Referencje których wymaga Zamawiający są dwukrotnie większe tj. 3GWH  
w skali roku. Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający wymaga referencji 
dwukrotnie wyższych w skali roku.?  

 
 

odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany warunku udziału w postepowaniu. Wykonawca 
przystępujący do postępowania musi wykazać, że wykonał bądź wykonuje zamówienia  
z zakresu dostaw (sprzedaży) energii elektrycznej na rzecz 3 klientów, których prowadzona była 
sprzedaż energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 2 GWh dla każdego w skali roku. 
 

Z poważaniem 

Zastępca Burmistrza Miasta 
/-/ 

Michał Stępień 
                                                                               

 
Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


