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Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
„Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Dolnośląskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A.” 
Nr  zamówienia publicznego: 

ZP/PN/SZP/53/2013 
 

wpłynęły zapytania i wnioski wobec treści SIWZ, na które 
niniejszym udziela następujących odpowiedzi 

(1): 
 
 

1. Wnioskujemy o zmianę treści par. 5 ust. 6 umowy – poprzez 
wydłużenie 7 dniowego terminu do co najmniej 14 dni, na 
wystawienie faktury Vat. Ponadto wskazujemy, iż zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. 
(Dz. U. z dnia 12 września 2011r.) w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
energią elektryczną, termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 
14 dni. Wobec powyższego par. 6 ust. 3 powinien zostać 
zmieniony w tym zakresie. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
- Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie 7- dniowego terminu 
przeznaczonego na wystawienie faktury VAT. 
 
- Zamawiający wyraża zgodę na 14- dniowy termin na rozpatrzenie 
reklamacji i niniejszym modyfikuje zapisy wzoru umowy na część A i 
część B w tym zakresie. 
 
 

2. Ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy, wnosimy o uwarunkowanie zapisu par. 7 ust. 1 od 
pozytywnego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę w umowach na 
część A i część B. 
 
Tym samym dokonuje modyfikacji zapisu  w sposób następujący: 
Par. 7 ust. 1: 
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„Umowa wchodzi w życie w zakresie punktu poboru z dniem 
11.01.2014r. z zastrzeżeniem pozytywnego przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy. 
Umowa zostaje zawarta na czas 4 lat licząc od daty jej zawarcia.” 
 
Powyższa zmiana dotyczy obydwóch wzorów (część A i część B). 
 

3. Wnosimy o modyfikację zapisu par. 5 ust. 2 na: „cena 
określona w ust. 1 ulegnie zmianie wyłącznie w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku Vat, lub ustawowej zmianie 
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wskazanego zapisu 
wzoru umowy. 
Przypadek ewentualnych zmian w cenie został szczegółowo opisany w 
par. 8 ust. 1 lit. b) wzoru umowy (dla obydwóch części zamówienia) i 
jest zgodny z sugerowaną przez Wykonawcę zmianą. 
 
 

4. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu 
obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów 
sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla 
poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej: 

 
 - do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy; 
 - okres wypowiedzenia; 
 - czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej. 
 

  
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający zawarł umowy w przedmiocie sprzedaży energii 
elektrycznej w dniu 10.01.2012r. Umowy te nie stanowią umów o 
charakterze kompleksowym typu: sprzedaż i dystrybucja. Umowy te 
zostały zawarte w wyniku postępowania przeprowadzonego w 
procedurze przetargu nieograniczonego i nie zostały zawarte w 
ramach akcji promocyjnej. Okres wypowiedzenia w umowach nie 
został określony. Treść umów jest w znacznym stopniu zbliżona do 
wzorów umów w toczącym się postępowaniu.    
 

5. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże 
niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy w wersji elektronicznej Exel niezwłocznie po 
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podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował 
następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy 
dla każdego punktu poboru: 
- 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. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy z którym zawrze umowę 
wszystkie niezbędne informacje konieczne do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy. 
 

6. Zwracamy się z prośbą o załączenie poprawnego Załącznika 3B, 
gdyż nie jest to wzór umowy. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający zamieszcza poprawny wzór umowy oraz zwraca uwagę 
na modyfikację obydwóch wzorów, które wraz z niniejszym pismem 
publikuje na stronie www.bip.darr.pl  
 
       
        
 
 
 
 
 
Załączniki: 
- wzory umów (po modyfikacji), 

http://www.bip.darr.pl/

