
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Termin wpływu wniosku 2 czerwca 2017 rok 

Zamawiający 
Gmina Strzelce Opolskie działająca w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonych 
pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Odbiorców Końcowych VI Grupy Zakupowej 
Związku Gmin Śląska Opolskiego (zamówienie wspólne) 

Nazwa zamówienia 
Sprzedaż energii elektrycznej w 2018 roku Odbiorcom Końcowym VI Grupy Zakupowej 
Związku Gmin Śląska Opolskiego 

Znak sprawy ZP.271.1.2.2017 

Zamawiający udzielają wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą PZP). 

Wniosek 2.1 
Dotyczy zapisów § 6 ust. 1, 2 i 3 projektu umowy – Zamawiający wymaga, aby rozliczenia za pobraną 
energie odbywały się w okresach zgodnych z umowami o świadczenie usług dystrybucji zawartych z OSD. 
Czy miesięczny okres rozliczeniowy stosowany przez OSD jest zgodny z miesiącem kalendarzowym?  
W przypadku, kiedy umowa dystrybucyjna z OSD przewiduje miesięczny okres rozliczeniowy, a OSD 
udostępni dane np. za 1,5 miesiąca, czy faktura powinna obejmować zużycie za 1 miesiąc czy za 1.5 
miesiąca? Proponujemy przyjęcie, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą 
w okresach stosowanych przez OSD. Zdaniem wykonawcy będzie to optymalne rozwiązanie – wykonawcy 
ułatwi rozliczenie sprzedanej energii, a Zamawiającemu zweryfikowanie faktycznego zużycia (przez 
porównanie faktury za sprzedaż energii elektrycznej z fakturą za dystrybucję). 

Szczegółowe regulacje, dotyczące okresów rozliczeniowych zostały zawarte w szczególności w pkt. 2.4.4. 
SIWZ oraz § 6 projektu umowy generalnej i § 6 projektu umowy szczegółowej. Jak wynika ze wskazanych 
zapisów, rozliczenie może być dokonywane w okresach zgodnych z umowami o świadczenie usług 
dystrybucji, tzn. zgodnie ze stosowanym przez OSD okresem rozliczeniowym, na podstawie odczytów 
dokonanych przez OSD. Szczegółowe zasady rozliczeń z OSD ujęte są w OWU (Ogólne warunki umowy 
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej). 

 

Wniosek 2.2 
Prosimy o potwierdzenie, że dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznych (dalej PPE) objętych 
przedmiotowym zamówieniem funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego pełni TAURON Dystrybucja S.A. 
W załączniku nr 2 do SIWZ dla kilku PPE brak jest danych na ten temat 

Dla wszystkich PPE objętych przedmiotem zamówienia Operatorem Systemu Dystrybucji jest TAURON 
Dystrybucja S. A.  

 
 


