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          Warszawa, 09.10.2017 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej. 

(sprawa: KZP/06/2017).  

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015r poz.2164), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP udziela odpowiedzi na poniższe pytania 

zadane przez Wykonawców: 

 

 

Pytanie 1 

1. nazwa i adres firmy; 
2. nr NIP jednostek podległych 
3. opis punktu poboru; 
4. adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
5. moc umowna; 
6. numer licznika; numer ewidencyjny PPE 

7. Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

8. nazwa dotychczasowego Sprzedawcy 

9. numer aktualnie obowiązującej umowy 

10. data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy 

11. planowane roczne zużycie energii; 
12. grupa taryfowe (nowa i obecna) 
13. czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy i jaki jest termin wypowiedzenia umów 

kompleksowych; 
 

b)    dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 
14. pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 
15. dokument nadania numeru NIP; 
16. dokument nadania numeru REGON; 
17. KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; 
 

Odpowiedź 

Zmawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane. 

 

Pytanie 2 

 Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę?  

W przypadku braku zgody na standardowy wzór pełnomocnictwa wybranego Wykonawcy, prosimy 

o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru 

pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 

 

Odpowiedź 
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Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być według wzoru 

powszechnie stosowanego przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 3 

 Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Prosimy o potwierdzenie, że umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony i że jest to kolejna zmiana 

sprzedawcy. W przypadku posiadania umów dystrybucyjnych na czas określony, prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w termie umożliwiającym skuteczne 

przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 

b) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Czy obecnie obowiązujące umowy wymagają 

wypowiedzenia? Jeżeli wymagają wypowiedzenia, czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy 

w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej 

czynności Wykonawcę? W przypadku gdy obowiązek należeć będzie po stronie Wykonawcy, prosimy 

o informację, jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej. 

c) Prosimy o wskazanie Operatora Systemy Dystrybucyjnego oraz potwierdzenie, że postępowanie dotyczy 

1 punktu poboru energii elektrycznej.  

 

Odpowiedź 

a) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieoznaczony. Zmiana sprzedawcy jest zmianą kolejną 

b) Informacja o dotychczasowym sprzedawcy energii elektrycznej nie ma wpływu na złożenie oferty i nie 

dotyczy bezpośrednio postępowania. Umowa ze sprzedawca energii zawarta jest na czas określony, do 

31.12 2017 roku. 

c) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest  Innogy Stoen Opertaor. Postępowanie dotyczy jednego 

punktu poboru energii, co zostało wskazane w SIWZ. 

 

Pytanie 4 

Wzór umowy §3 ust. 1 li.1)- Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów 

wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców 

danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE).  Sposób ustalania danych przez OSD 

określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy 

(sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie 

z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD.   

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące 

przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych 

pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD? 

 

Odpowiedź 

Tak. 

 

Pytanie 5 

 Wzór umowy §9 ust. 1-3- Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów w całości, 

z uwagi na fakt że w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie 

Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. 
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W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację 

zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do 

wysokości poniesionej szkody (straty)”. 

 

Odpowiedź 

 

To Zamawiający ustala sposób naliczania kar umownych, w celu zabezpieczenia swoich interesów na wypadek 

nienależytego wykonywania umowy. Powyższy zapis nie ulegnie zmianie. 

 

Pytanie 6 

Wzór umowy §10 ust. 3- Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa 

w tym ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu stanowiącego 

o możliwości dokonania wskazanych zmian uzależnionych od zatwierdzenia wniosku przez Zamawiającego. 

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzanie zmian do umowy w stosunku do oferty 

musi zostać jasno określone w dokumentacji przetargowej, natomiast ww. zapis w praktyce może powodować dla 

Wykonawcy nieprzewidziane konsekwencje ekonomiczne, w przypadku, gdy brak jest jasnego określenia, jakie 

okoliczności będą skutkować zmianą treści umowy w takim przypadku. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu:, „W przypadku zaistnienia powyższej 

okoliczności, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz wyliczenia. Jeżeli wniosek i 

wyliczenia będą uzasadnia korekty wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody.” Prosimy 

o zastąpienie go sformułowaniem: „W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT/ podatku akcyzowego, 

ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi 

przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy, o czym Zamawiający 

zostanie poinformowany na piśmie”. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w SIWZ i wzorze umowy §10 ust. 3- istnieje zapis :” Zamawiający nie dopuszcza 

zmian w umowie, chyba że zmianie ulegnie podatek VAT  lub akcyzowy, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy”  

Zapis: „W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny 

wniosek oraz wyliczenia. …” zostanie zastąpiony zapisem: 

„W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT/ podatku akcyzowego, ceny energii elektrycznej 

zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia 

w życie bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy, o czym Zamawiający zostanie poinformowany na 

piśmie”. 

 

Pytanie 7 

 SIWZ pkt. IV.- Zawarte zostało uwarunkowanie dotyczące godzinowego rozpoczęcia sprzedaży energii 

elektrycznej. Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 

poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne 

jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji 
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przez OSD. Wykonawca nie ma możliwości wskazania godzinowego rozpoczęcia dostaw. W związku z powyższym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. 

Odpowiedź 

Punkt IV SIWZ wyraźnie określa moment rozpoczęcia dostawy, wynikający z zakończenia umowy z 

dotychczasowym dostawcą. Jednocześnie zapis „lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej 

procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD” zabezpiecza Wykonawcę przed 

roszczeniami ze strony Zamawiającego w przypadku opóźnienia, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia ten zapis. 

 

Pytanie 8 

SIWZ pkt. XV. Ppkt. 1- Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą 

korespondencyjną? 

 

Odpowiedź 

Zmawiający wymaga podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego 

 

Pytanie 9:  
 Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić w trakcie realizacji umowy ustawowej zmianie, przepisów prawa 
wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących 
efektywności energetycznej Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w umowie w par 5 ust 4 oraz par 10 ust 3 
umowy: ..oraz „zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a szczególności zmiany Ustawy Prawo 
Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe 
obowiązki związane z zakupem prawa majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny 
energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, 
od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy." 
 
Odpowiedź 

Zamawiający przewiduje automatyczną zmianę ceny tylko w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz 
akcyzowego. 
 

Pytanie 10:  

Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? (miesięczny, dwumiesięczny, kwartalny) 
Odpowiedź 

Miesięczny 

 

Pytanie 11  

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają 
zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy 
wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych? 
Odpowiedź 
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Nie 

 

Pytanie 12:   

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który 
upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że 
brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży 
energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. 
Odpowiedź 

Tak 
 

Pytanie 13:  

Czy Zamawiający zaakceptuje doprecyzowanie w umowie w umowie czy Zamawiający posiada koncesje na 

energię elektryczną - bądź czy jest "nabywcą końcowym" w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym ? 

Odpowiedź 

Zamawiający jest odbiorca końcowym. 

 

Pytanie 14 : 

Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do zapisów par 5 ust 7 wpisanie w wykropkowane miejsce” wskazany 

na fakturze?” 

Odpowiedź 

Miejsce wykropkowane jest zostawione na wskazanie rachunku na który będą wykonywane przelewy. Pole to 

będzie można wypełnić po wybraniu dostawcy. Może być to konkretny numer rachunku lub odniesienie do 

numeru rachunku wskazanego na fakturze. 

 

Pytanie 15:   

Czy Zamawiający zaakceptuje  w odniesieniu do zapisów par. 9 ust. 1.  zmianę,  w taki sposób, żeby kara z tytułu 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy była naliczana od niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego 

określnego w par. 5 ust. 3, której dotyczy odstąpienie i obniżenie kary do 5%? 

Odpowiedź 

Nie 

 

Pytanie 16: 

Czy Zamawiający zaakceptuje  w odniesieniu do zapisów par  9 ust. 2 analogiczną zmianę jak w ust. 1? 

Odpowiedź 

Nie 

 

Pytanie 17 : 
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Czy Zamawiający zaakceptuje  w odniesieniu do zapisów w par. 9 ust. 3 zmianę w taki sposób, że  naliczona kara 

umowna będzie udokumentowana nota obciążeniową.  

Odpowiedź 

Tak jest we wzorze/projekcie umowy 

 

Pytanie 18: 

Czy Zamawiający zaakceptuje  w odniesieniu do zapisów par. 9 proponuję dodanie  nowego  zapisu 

o ograniczeniu łącznej odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naruszeń Umowy  do szkody rzeczywistej i nie 

przekraczającej wartości Umowy ? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ustępu 5 w brzmieniu 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naruszeń umowy jest ograniczona do wartości umowy określonej w 

paragrafie 5 ust. 3 

 


