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Warszawa, dnia 26.04.2019 r. 

 
 
 

 
Do wszystkich uczestników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
 

 

WYJAŚNIENIE  
i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę energii elektrycznej do obiektów Służby Ochrony Państwa w m. Warszawa, Raducz i Gdańsk, 

nr sprawy 7/2019/ZP. 

 

 

W nawiązaniu do wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze 

zm.),  zwanej dalej Ustawą wyjaśniam: 

Treść zapytania 1: 
Dotyczy SIWZ Załącznika Nr 6 – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy: 

 

I. Ceny i stawki opłat, zasady rozliczeń: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pkt 12 na zapis o treści:   

„W przypadku, gdy w wyniku korygowania rozliczeń powstanie niedopłata Zamawiający 

zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury 

korygującej.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmieni zapisy treści pkt. 12. 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu pkt 15? 

Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów 

poboru energii wymienionych w Załączniku do umowy określana jest każdorazowo w 

umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartych z OSD. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisu pkt 15. 

 

II. Płatności: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu pkt 2 na zapis o treści: 

„Należności wynikające z faktur są płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.”? 

Ze względu na ewidencję podatków, w szczególności podatku akcyzowego oraz z przyczyn 

technicznych związanych z procesem rozliczeń obowiązującym u Wykonawcy niezbędne jest 

jednoznaczne określenie terminu płatności na wystawianej fakturze. 

W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca proponuje wystawianie 

faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) w formie elektronicznej, tzw.  

e-faktura.   

Odpowiedź: 

Zamawiający zmieni zapisy treści pkt 2. 
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2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania daty zapłaty rozumianej jako wpływ 

należności na rachunek bankowy Wykonawcy (pkt 7)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmieni zapisy pkt 7. 

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu pkt 8 poprzez dodanie po 

zwrocie: „odsetek w wysokości ustawowej” zwrotu: „za opóźnienie w transakcjach 

handlowych", które są bezwzględnie obowiązujące z mocy prawa?  

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzuje zapisy pkt 8.  

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania pkt 9 poprzez określenie statusu 

podatkowego Wykonawcy?  

Propozycja zapisu: 

„Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/zwolnionym* podatnikiem podatku od towarów i 

usług (VAT) i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 

………………………………….” 

*niepotrzebne skreślić 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzuje zapisy pkt 9 poprzez określenie statusu podatkowego Wykonawcy. 

 

III. Obowiązywanie Umowy, rozwiązanie Umowy, wstrzymanie dostaw: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu pkt 1 poprzez wskazanie, ze 

dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do wybranej grupy taryfowej leży w 

kompetencji Zamawiającego? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów pkt 1. 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu pkt 5 poprzez zmianę 

odwołania do ust. 4, w którym uregulowane jest zobowiązanie Wykonawcy do 

poinformowania Zamawiającego o rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy o świadczeniu usług 

dystrybucji pomiędzy Wykonawcą a OSD? 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzuje zapisy pkt 5 poprzez zmianę odwołania do ust. 4. 

 

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia Umowy w drodze korespondencyjnej jeśli 

Wykonawca dostarczy podpisane jednostronnie egzemplarze w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia Umowy w drodze korespondencyjnej. 

 

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania Wykonawcy w terminie 25 dni przed 

rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej prawidłowych i niezbędnych danych w wersji 

elektronicznej (np. w programie Excel) celem skutecznego przeprowadzenia procedury 

zmiany sprzedawcy dla danego PPE i terminowego rozpoczęcia w nim sprzedaży? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania Wykonawcy w terminie 25 dni przed rozpoczęciem 

sprzedaży energii elektrycznej prawidłowych i niezbędnych danych w wersji elektronicznej (np. w 

programie Excel) celem skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dla danego PPE 

i terminowego rozpoczęcia w nim sprzedaży. 

 

 

 

 

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania załączonego wzoru 

pełnomocnictwa? 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający udzieli wybranemu 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, po zapoznaniu się z jego 

wzorem  i jego akceptacji. 

Treść zapytania 2: 
 

Pytanie 1 – SIWZ - Rozdział V pkt 1 ppkt 1.2) 

Uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej posiadają 

Generalne Umowy Dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego objęte  klauzulą 

tajności i nie mogą one być udostępniane stronom trzecim, w tym także Zamawiającemu.  

Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie żądał  od 

Wykonawcy przedstawienia Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ określił, że Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że 

posiada obowiązującą umowę. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży oświadczenie, że 

posiada zawartą umowę z OSD. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ. 

 

Pytanie 2 – SIWZ - Rozdział XV  

Wnosimy o odstąpienie od zabezpieczeń i usunięcie zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w całości i wprowadzenie zapisu o treści:  

„Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.” 

W związku z powyższym prosimy o usunięcie treści w tym zakresie z pkt 6 lit d. formularza oferty - 

załącznik nr 1 do SIWZ. 

Pozostawienie zapisów dotyczących wymogu wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy 

spowoduje konieczność podwyższenia ceny jaka składana będzie Państwu w ofercie. 

 

Pytanie 3 – SIWZ - Rozdział XV pkt 5 

W przypadku braku zgody na wykreślenie zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz z uwagi na przedmiot zamówienia Wykonawca wnosi o wykreślenie treści pkt 5 w 

całości i modyfikację zapisów pkt 4. 

Poza tym Wykonawca wskazuje na konieczność uzupełnienia zapisów załącznika nr 6 do SIWZ w 

zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Odpowiedź do pytania 2 i 3: 

Zamawiający zmieni zapisy treści SIWZ. 

 

Pytanie 4 – SIWZ – załącznik nr 1 – formularz ofertowy  – pkt 6 lit. e. 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia Umowy w drodze korespondencyjnej. 

 

Pytanie 5 – SIWZ – załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji (w zakresie każdej części 

przedmiotowego zamówienia i wskazanego w niej punktu poboru energii): 

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży 

energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji  

Odpowiedź do a): 

Zamawiający posiada umowy kompleksowe i rozdzielone na sprzedaż energii elektrycznej i umowę na 

świadczenie usług dystrybucji. 

 

b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? 

Odpowiedź do b): 

Procedura zmiany sprzedawcy nie będzie przeprowadzana po raz pierwszy. 

 

c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 

określony, czy nieokreślony? 

Odpowiedź do c): 

Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. 
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d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? 

 Odpowiedź do d): 

Dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej PKN ORLEN i INNOGY STOEN OPERATOR. 

 

e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii 

elektrycznej? 

Odpowiedź do e): 

Okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej 

uzależniony jest od przyczyn niniejszego wypowiedzenia. 

 

f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na 

skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności 

Wykonawcę? 

Odpowiedź do f): 

Zamawiający w Rozdziale III pkt. 12 SIWZ określił obowiązki jakie będzie miał do spełnienia 

wybrany Wykonawca. 

 

g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku 

punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku 

punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie 

umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ? 

Odpowiedź do g): 

Zamawiający samodzielnie będzie zawierał umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

 

h) 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 do h): 

Zamawiający nie ma zawartych umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które 

uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ. 

 

Pytanie 6 – SIWZ – załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel, 

uzupełnione o brakujące w chwili obecnej dane (nr licznika i nr PPE) oraz dokumenty do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument 

zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. 

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 

a) danych dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; NIP 

- opis punktu poboru; 

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

- grupa taryfowa ; 

- 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; 

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 

b) dokumentów dla każdej 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. 
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Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne 

dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy 

rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.  

Odpowiedź: 

Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel, uzupełnione o brakujące w 

chwili obecnej dane (nr licznika i nr PPE) oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy. Dokument zawierający niezbędne dane stanowić 

będzie również załącznik do umowy. 

 

Pytanie 7 – SIWZ – załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – część II 

Wykonawca wskazuje, iż wolumen podany w opisie przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia 

określony jest w poniższy sposób: 

 „Potrzeby na okres 3 lat dla obiektów położonych w Warszawie część II – 1 500 000 kWh.”. 

 Z pozostałej dokumentacji przetargowej wynika okres 3,5 roku: 01.07.2019 – 31.12.2022. Prosimy o 

korektę wskazanych okresów lub podanego szacowanego wolumenu i ujednolicenie zapisów w 

dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający ujednolici zapisy ww. zakresie i dokona stosownej zmiany treści SIWZ. 

 

Pytanie 8 – SIWZ – załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – część III 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej zużycia energii 

elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii  rozliczanych w taryfie: C22a, w każdej 

strefie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie prowadzi analiz w tym zakresie i dlatego nie przekaże informacji dotyczącej zużycia 

energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii  rozliczanych w taryfie: C22a, w 

każdej strefie szczytowej i pozaszczytowej.  

 

Pytanie 9 – SIWZ – załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 3 

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-

rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu 

parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego.  

W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego 

PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy. 

Odpowiedź: 

Dla części I i II zamówienia okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. Dla części III i IV zamówienia 

okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące.  

 

Pytanie 10 – SIWZ – załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia  

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: 

Zamawiający dysponuje tytułami prawnymi do wszystkich wymienionych w SIWZ obiektów. 

 

Pytanie 11 – SIWZ 

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 wg wzoru stosowanego 

powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy 

Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za 

jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli wybranemu 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 po zapoznaniu się z jego 

wzorem i  akceptacji. 
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Pytanie 12 – SIWZ 

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz 

pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na 

czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez 

Wykonawcę prosimy o informację czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy 

dystrybucyjnej  z OSD na podstawie oświadczenia woli zawartego w udzielonym przez siebie 

pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi? 

Odpowiedź: 

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 po zapoznaniu się z jego 

wzorem  i  akceptacji. 

 

 

 

Pytanie 13 – SIWZ - Załącznik nr 6 - Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej - pkt 13 

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. Wykonawcy 

(sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów 

dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują 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: 

Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w 

zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych 

wykonawcy przez OSD. 

 

Pytanie 14 – SIWZ - Załącznik nr 6  - Obowiązki Zamawiającego pkt 1 lit. c) 

Wykonawca informuje, że dokonywaniem odczytów zajmuje się OSD a nie Wykonawca.  

W związku z powyższym  prosimy  o wykreślenie zapisu w tym zakresie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ ww. zakresie. 

 

Pytanie 15 – SIWZ - Załącznik nr 6  - Ceny i stawki opłat, zasady rozliczeń  - pkt 1, 3 oraz 14  

Wykonawca informuje, że rozliczenia dokonywane są w oparciu o stawki netto. Do wyliczonej w 

oparciu o te stawki należności doliczany jest podatek VAT wg obowiązujących przepisów.  

W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, iż w formularzu ofertowym wskazywana jest cena 

jednostkowa netto, prosimy o zmianę zapisów do treści: 

pkt. 1 „Strony ustalają dla obiektów Zamawiającego, wymienionych enumeratywnie w Załączniku nr 

……….. do niniejszej umowy cenę za energię elektryczną w zł/1 kWh, w okresie od …………….. r. 

do ……………….. r. w wysokości netto: ………………zł/kWh”. 

pkt. 3 „Cena jednostkowa (netto) wskazana w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr ……….. do 

SIWZ), wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostanie niezmienna przez cały 

czas obowiązywania Umowy z wyjątkiem zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa 

dotyczących podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, wprowadzenia zmiany innych 

opłat lub podatków mających bezpośredni wpływ na cenę energii elektrycznej.(…)” 

 

Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian również w pkt 14. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w ww. zakresie. 

 

Pytanie 16 – SIWZ - Załącznik nr 6  -  Ceny i stawki opłat, zasady rozliczeń  - pkt 2 

Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez 

Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość 
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energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w 

którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona jest fizycznie niemożliwe 

(Wykonawca otrzymuje informacji o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego).  

Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści:  

„W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... umowy  rozwiązanie umowy następuje z 

ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o 

wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich 

należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy." 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w ww. zakresie. 

 

Pytanie 17 – SIWZ - Załącznik nr 6  -  Ceny i stawki opłat, zasady rozliczeń  - pkt 4 i 7 

Wykonawca informuje, że może wystawiać faktury tylko w oparciu o okresy rozliczeniowe i  o dane 

pomiarowe udostępnione/przekazywane przez OSD.  

  W związku z powyższym proponujemy zmianę zapisów do treści: 

pkt. 4 „Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 

udostępnionych Wykonawcy przez OSD, obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru 

jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-

rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej energii elektrycznej 

określonej w Umowie. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według 

obowiązującej stawki. 

Odpowiedź do pkt. 4 

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w ww. zakresie. 

 

pkt. 7 „Okres rozliczeniowy będzie zgodny z okresem rozliczeniowym udostępnionym Wykonawcy 

przez OSD.” 

Odpowiedź do pkt. 7 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ ww. zakresie. 

 

Pytanie 18 – SIWZ - Załącznik nr 6  -  Ceny i stawki opłat, zasady rozliczeń  - pkt 8 

Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego termin na wystawienie faktury VAT może 

nie zostać dotrzymany z uwagi na fakt, iż okres rozliczeniowy nie zawsze pokrywa się z miesiącem 

kalendarzowym, natomiast faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych 

pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez 

OSD.  

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści:  

„Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym 

stosowanym przez OSD w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od 

otrzymania danych pomiarowo- rozliczeniowych od OSD.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w ww. zakresie. 

 

Pytanie 19 – SIWZ - Załącznik nr 6  -  Ceny i stawki opłat, zasady rozliczeń  - pkt 9; Płatności - pkt 3 

Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia jednej faktury VAT, obejmującej więcej niż 1 

PPE, z dołączonym załącznikiem  zawierającym wykaz  zużycia dla każdego punktu poboru osobno? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w ww. zakresie. 

 

Pytanie 20 – SIWZ - Załącznik nr 6  - Ceny i stawki opłat, zasady rozliczeń  - pkt 10 

Informujemy, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów Wykonawca winien dokonać 

korekty uprzednio wystawionych faktur na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego. Odbiorca jest jednakże zobowiązany do zapłaty pierwotnej faktury, a ewentualne 

różnice zostaną rozliczone, jako nadpłata albo niedopłata. 

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu do treści:  

„W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- 

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie ilości faktycznie pobranej energii 

elektrycznej, Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności za energię elektryczną na 

podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych (udostępnionych) 

Wykonawcy przez OSD” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w ww. zakresie. 

 

Pytanie 21 – SIWZ - Załącznik nr 6  - Ceny i stawki opłat, zasady rozliczeń  - pkt 11 

Informujemy, że nadpłata jest zaliczana na kolejne zobowiązania Zamawiającego lub zwracana na 

konto Klienta po uprzednim każdorazowym zgłoszeniu stosownego wniosku i wskazaniu rachunku 

bankowego.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do 

następującej treści:  

„W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą, a 

powstałą nadpłatę zaliczy na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. W 

przypadku gdy Zamawiający zażąda jej zwrotu, nadpłata zostanie zwrócona na wskazany przez 

Zamawiającego numer rachunku bankowego.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w ww. zakresie. 

 

Pytanie 22 – SIWZ - Załącznik nr 6  - Ceny i stawki opłat, zasady rozliczeń  - pkt 13; Standardy 

jakości obsługi i obowiązki Wykonawcy - pkt 4 i  5 ppkt 2); Kary Umowne – pkt 1 

Wykonawca informuje, że w przypadku wystąpienia awarii w systemie, siły wyższej, działalności 

osób trzecich oraz z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD możliwe są przerwy w sprzedaży 

energii, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w ww. zakresie. 

 

Pytanie 23 – SIWZ - Załącznik nr 6- Ceny i stawki opłat, zasady rozliczeń  - pkt 14 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż 

Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę 

danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w 

ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu 

zamówienia.  

Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu:  

„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup 

taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w ww. zakresie. 

 

Pytanie 24 – SIWZ - Załącznik nr 6  - Ceny i stawki opłat, zasady rozliczeń  - pkt 15 

Wykonawca informuje , że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest możliwa w ramach 

określonych w dokumentacji przetargowej grup taryfowych. W związku z powyższym oraz w 

nawiązaniu do pytania nr 23, prosimy o dodanie zapisu o treści: 

 „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych 

przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” . 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w ww. zakresie. 

 

Pytanie 25 – SIWZ - Załącznik nr 6  - Płatności  - pkt 7 

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia 

świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za 

dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, 

któremu należna jest zapłata.  

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący:  

„Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w ww. zakresie. 

 

Pytanie 26 – SIWZ - Załącznik nr 6  - Obowiązywanie Umowy, rozwiązanie umowy, wstrzymanie 

dostawi  - pkt 1 i  3 
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Z uwagi, na fakt iż terminy rozpoczęcia sprzedaży wskazane dla części I, III, IV zamówienia są 

odległe a umowy podpisane będą wyniku rozstrzygniętego postępowania dużo wcześniej niż 

01.01.2020, zapis w pkt 3 powinien zostać usunięty w całości, natomiast zapis pkt 1 powinien zostać 

zmodyfikowany z uwzględnieniem terminów rozpoczęcia sprzedaży i brakiem możliwości 

rozpoczęcia sprzedaży z dniem podpisania umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w ww. zakresie. 

 

Pytanie 27 – SIWZ - Załącznik nr 6  - Obowiązywanie Umowy, rozwiązanie umowy, wstrzymanie 

dostawi  - pkt 5 

Wykonawca wskazuje konieczność poprawy numeru ustępu wskazanego w przedmiotowym punkcie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w ww. zakresie. 

 

Pytanie 28 – SIWZ - Załącznik nr 6  - Kary umowne  

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości 

stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie powyższych zapisów 

w całości. 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: 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w ww. zakresie. 

 

Pytanie 29 – SIWZ - Załącznik nr 6  - Kary umowne  - pkt 1 

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych zdaniem Wykonawcy 

może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana i jednocześnie zmusi Wykonawców do 

uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz 

w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w ww. zakresie. 

 

Pytanie 30 – SIWZ - Załącznik nr 6  - Kary umowne  - pkt 2 

W przypadku braku zgody na wykreślenie zapisów w zakresie kar umownych, zwracamy się z prośbą 

o określenie, iż w razie ich naliczenia, Zamawiający każdorazowo wystawi  Wykonawcy notę 

obciążeniową.  

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich 

udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary 

umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak 

bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i 

pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i 

karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania 

jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu 

bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej 

automatycznym potrąceniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w ww. zakresie. 

 

Pytanie 31 – SIWZ - załączniki 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej, 

szczególnie z uwagi na zapis zdania ostatniego pkt 4, rozdziału X SIWZ powyższa prośba dotyczy 

załącznika nr 1 - formularz oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej wszystkim Wykonawcom, którzy 

zwrócą się z takim wnioskiem drogą elektroniczną. 

 

Treść zapytania 3: 
Pytanie 1: 

Wykonawca prosi o wskazanie zużycia z podziałem na strefy. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie prowadzi analiz w tym zakresie i dlatego nie przekaże informacji dotyczącej zużycia 

energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii  rozliczanych w strefie szczytowej 

pozaszczytowej. 

 

 

Pytanie 2: 

Czy wykonawca sam będzie kontrolował zużycie energii elektrycznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ – Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej w pkt. 

13 zapisał: „Na wykonawcy ciąży obowiązek właściwego pozyskiwania, przetwarzania i 

przekazywania do Zamawiającego danych pomiarowych wynikających z ilości dostaw energii 

elektrycznej pozyskanych od OSD”. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w zakresie:  

1) SIWZ, 

2) Załącznika nr 1 do SIWZ – formularz oferty; 

3) Załącznika nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 

4) Załącznika nr 6 do SIWZ – istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

umowy. 

Ww. dokumentacja zostanie udostępniona na stronie internetowej SOP z uwzględnionymi zmianami.  

 

Przedmiotowa odpowiedź i zmiana treści SIWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić 
w składanej ofercie. 

 

        


