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        Chorzów, dnia 23.04.2018 r. 

 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania o udzielenia zamówienia 

publicznego sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 

energii elektrycznej” -  nr sprawy GT/287/2018, Zamawiający (Tramwaje Śląskie S.A. 

wspólnie z PKM Katowice Sp. z o.o.) wyjaśniają:   

 

 

Pytanie 1: 

Wykonawca wnosi o dookreślenie czy pełnomocnictwa niezbędne do wykonania przez 

wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy udzielane będą zgodnie ze wzorem 

zaproponowanym przez wykonawcę? 

Odpowiedź: 

Wyłoniony w postępowaniu publicznym Wykonawca dostawy energii elektrycznej otrzyma 

pełnomocnictwo sporządzone przez Zamawiających. 

 

Pytanie 2: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza rozbieżność grup taryfowych 

na linii Operator Systemu Dystrybucyjnego  – Sprzedawca? 

Odpowiedź: 

O ile taka rozbieżność na linii Operator Systemu Dystrybucyjnego – Sprzedawca wystąpi 

będzie to stanowiło wewnętrzną sprawą tych podmiotów. 

Zgodnie z informacją podaną przez Zamawiających w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

liczniki energii elektrycznej Tramwajów Śląskich S.A. dla obiektów zasilanych średnim 

napięciem są sparametryzowane do grupy taryfowej B23 natomiast dla punktów poboru 

zasilanych niskim napięciem do grupy taryfowej C. Liczniki energii elektrycznej PKM 

Katowice Sp. z o.o. są sparametryzowane do grupy taryfowej B22.  

Zamawiający oczekują, że Wykonawca będzie rozliczał dostarczoną energię elektryczną 

zgodnie z tymi taryfami.  

 

 

Pytanie 3: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże niezbędne dane do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie 

po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych 

do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego PPE: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 

- grupa taryfowa (obecna i nowa); 

- moc umowna; 

- planowane roczne zużycie energii; 

- numer licznika;  

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

- nazwa dotychczasowego sprzedawcy; 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny PPE. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdzają, że przekażą Wykonawcy wymagane przy zgłoszeniu zmiany 

sprzedawcy wszystkie wymagane dane w pliku Excel. Nastąpi to niezwłocznie po podpisaniu 

przez Wykonawcę umowy. 

 

Pytanie 4: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że załącznikiem do umowy będzie regulamin sprzedaży 

energii elektrycznej obowiązujący u wykonawcy, który będzie miał zastosowanie do 

świadczenia usług przez wykonawcę, w zakresie niesprzecznym z umową. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzą powodów wprowadzanie do umowy innych zapisów oraz 

załączników od tych wynikających z wzorów umów zawartych w SIWZ dla postępowania  

nr GT/287/2018. 

 

Pytanie 5: 

W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wykonanie 

zobowiązania wskazanego w § 4 ust. 2 projektu Umowy z załącznika nr 5 do SIWZ oraz § 4 

ust. 1 projektu Umowy z załącznika nr 5a do SIWZ może nastąpić zarówno poprzez osobiste 

działanie Wykonawcy, jak również poprzez wykonanie czynności bilansowania handlowego 

energii przez podmiot, któremu czynność ta zostanie powierzona przez wykonawcę (co jest 

częstą praktyką przyjętą na rynku), z zastrzeżeniem że wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność względem Zamawiającego za prawidłowość bilansowania handlowego 

energii dostarczonej Zamawiającemu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający stwierdzają, że § 4 ust. 2 projektu Umowy z załącznika nr 6 do SIWZ oraz § 4 

ust. 1 projektu Umowy z załącznika nr 6a do SIWZ jednoznacznie wskazują, że to 

Wykonawca bierze na siebie skutki nie zbilansowania. Sprawą wewnętrzną Wykonawcy jest 

czy czynności wykonania bilansowania handlowego realizuje bezpośrednio czy też za 

pośrednictwem innego podmiotu.  

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie dostaw energii na podstawie szacunku  

w przypadku braku możliwości dokonania rozliczenia rzeczywistego?   

 Odpowiedź: 

Wykonawca dostawy winien fakturować ilości energii pobranej przez Zamawiających, na 

podstawie danych pomiarowych uzyskanych od Operatorów Systemów Dystrybucyjnych 

(Tauron O/Gliwice i O/Będzin). 

  

Pytanie 7: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w następstwie przedmiotowego postępowania  dojdzie 

do pierwszej czy tez kolejnej zmiany dostawcy energii elektrycznej dla poszczególnych PPE?  

Odpowiedź: 

Jak wynika z informacji zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonują 

wyboru i zmiany Sprzedawcy po raz kolejny. 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby regulowanie należności następowało na konto bankowe 

Wykonawcy w terminie 30  dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy 
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czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej 

wystawienia?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyrażają zgody na zaproponowany w pytaniu sposób płatności faktur, 

kwestia płatności została uregulowana w §4 załączników 6 i 6a SIWZ (wzory umów).  

 

 

Pytanie 9: 

Wykonawca zwraca się z pytaniem jaki jest okres wypowiedzenia obecnie trwającej umowy? 

Odpowiedź: 

Umowy z poszczególnymi Zamawiającymi zostaną zawarte na czas określony.                 

Zamawiający oczekują, że wyłoniony w postępowaniu publicznym Wykonawca dostarczy 

energię elektryczną w całym okresie zamówienia, tj. od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. 


