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          Warszawa, 19.10.2018 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej. 

(sprawa: KZP/14/2018).  

 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. 

Wnosimy o usunięcie z rozdziału III SIWZ zapisów: „Energia elektryczna ma być dostarczona do szyn 20 

kV w rozdzielni SN stacji 7324 w kierunku rozdzielni 20 kV zamawiającego zlokalizowanej na terenie 

P.I.A.P.”, gdyż za dostarczanie energii elektrycznej odpowiada lokalny OSD”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie usunie powyższego zapisu. Za dostarczenie energii odpowiada OSD, ale Dostawca 

energii musi mieć podpisana z danym OSD umowę, a zatem musi wiedzieć gdzie jest punkt poboru 

energii. 

Zapis określa miejsce dostarczenia energii i nie ma wpływu na przebieg postępowania. 

 

Pytanie 2. 

Wnosimy o dodanie do § 5 Załącznika nr 4 do SIWZ zapisu: „Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są 

dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w 

szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku 

akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną 

lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. 

W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają 

automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na 

piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie 

zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą 

obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów 

prawnych stanowiących podstawę do ich korekty" 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmieni powyższego zapisu. 

 

Pytanie 3. 

Wnosimy o usunięcie ust. 1 i 3 § 9 Załącznika nr 4 do SIWZ. 

Odpowiedź 
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Zamawiający nie usunie powyższego zapisu, to zamawiający ustala wysokości sposób naliczania  kar 

umownych. 

Pytanie 4. 

Wnosimy o podanie nazwy obecnego sprzedawcy energii elektrycznej Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Powyższa Informacja nie ma wpływu na przebieg postępowania. Obecnym dostawcą energii jest firma 

Elektra. 

 

Pytanie 5. 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury 

zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po 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  

- 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 

Zamawiający przekaże niezbędne informacje przed zawarciem umowy. Część z nich jest dostępna w 

SIWZ. 
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Pytanie 6. 

Wnosimy o uzupełnienie wzoru umowy o następujący zapis: 

 

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient będzie zobowiązany 

do zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie obliczona zgodnie z wzorem: 

 

        

 

 

                  ) 

 

gdzie:  

   – wysokość kary umownej. 

  – poszczególne lata (okresy dostawy) określone w umowie.  

    – wysokość kary umownej liczona dla danego roku (okresu dostawy)     

   – wolumen energii zakontraktowanej i niewykorzystanej przez Klienta dla danego roku (okresu 

dostawy)  , zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Umowy. Wolumen energii niewykorzystanej 

liczony będzie od miesiąca w którym umowa zostanie skutecznie rozwiązana. 

    – cena energii określona w niniejszej Umowie obowiązująca dla danego roku (okresu dostawy)   

w momencie naliczania kary umownej. W sytuacji, gdy Klient posiada stawki cenowe w podziale na 

strefy czasowe, do niniejszego wzoru zastosowanie będzie mieć cena określona w strefie nr 1.  

   – aktualna wartość podatku akcyzowego + minimalna cena energii elektrycznej na rynku 

bilansującym określona w IRiESP + koszt  opłat zastępczych praw majątkowych na dany rok (okres 

dostawy)   w celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 9a ust 1 oraz art. 9a ust 8 ustawy 

z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm. 

oraz z 2013 r. poz. 984). W przypadku, gdy opłaty zastępcze na dany rok (okres dostawy)   nie są 

znane, zastosowanie będzie mieć ostatnia, ogłoszona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

stawka opłat zastępczych obowiązująca w momencie naliczania kary umownej. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmieni zapisu w umowie. 

 

Pytanie 7 

W treści  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 przez OSD. Wykonawca nie ma możliwości wskazania godzinowego 

rozpoczęcia dostaw. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie 

przedmiotowego zapisu. 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie zmieni powyższego zapisu. 

 

Pytanie 8 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty i dane do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy?  

* dokumentów dla jednostki objętej postępowaniem: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

- dokument nadania numeru NIP; 

- dokument nadania numeru REGON; 

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; 

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oraz pełnomocnictwa. 

* dokładne dane punktu poboru  

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

licznika 

Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. 

 

Odpowiedź 

 

Zmawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane. 

 

Pytanie 9 

 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 

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być według 

wzoru powszechnie stosowanego przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 10 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla PPE objętym zamówieniem 

b) Prosimy o uzupełnienie numeru PPE dla danego obiektu w taryfie B21 

c) 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. 

d) 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 
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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. 

 

Odpowiedź 

a) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest  Innogy Stoen Opertaor.  

b) Punkt poboru energii : PL0000010248600000000000000006932 

c) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. Zmiana sprzedawcy jest zmianą kolejną 

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

i nie dotyczy bezpośrednio postępowania. Umowa ze sprzedawcą energii zawarta jest na czas 

określony, do 31.12 2018 roku. 

 

 

Pytanie 11 

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 12 

 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. 

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 13 

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

drogą korespondencyjną? 

 

Odpowiedź 
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Zmawiający wymaga podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego 

 


