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Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawy”, w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków 

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy Al. Solidarności 77 i ul. Długiej 

23/25 w Warszawie, poniżej przedstawiam treść złożonych pytań Wykonawców wraz z 

odpowiedziami: 

 

Pytanie 1. 

Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy 

„Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne  

do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych 

postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie 

potrzebował następujących: 

a) danych: 

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 

- numer NIP 

- numer REGON 

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 

- przeznaczenie punktu poboru 

- grupa taryfowa  

- kod PPE 

- roczny wolumen energii elektrycznej 

- numer licznika 

- numer aktualnie obowiązującej umowy 

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy 

b) dokumentów: 

- pełnomocnictwo 

- dokument nadania numeru NIP 

- dokument nadania numeru REGON 
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- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka 

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oraz pełnomocnictwa 

- numer rachunku bankowego” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie niezbędne dane dla Wykonawcy w celu przeprowadzenia 

zmiany sprzedawcy zostaną do niego przekazane po podpisaniu umowy. Forma przekazania 

danych w programie Excel jest dopuszczalna przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 2. 

Dotyczy rozdziału 16 SIWZ  

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  

w trakcie realizacji zamówienia?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość w zakresie opisanym w art. 149 ustawy. 

 

Pytanie 3. 

Dotyczy rozdziału 11 SIWZ oraz załącznika nr 2a do Formularza Oferty  

„Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji o sposobie przedstawienia ceny 

jednostkowej w kWh. Czy Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 4 

miejsc po przecinku? 

Przy braku wprowadzenia wnioskowanej zmiany, różnica w cenie jednostkowej zaoferowanej przez 

poszczególnych wykonawców będzie musiała wynosić minimum 0,01 zł/kWh, co z całą pewnością 

nie jest z korzyścią dla Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 4. 

Dotyczy pkt 18.1 rozdziału 18 SIWZ  

„Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?”  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż forma przekazania umowy do podpisania przez Wykonawcę oraz 

jej zwrotu drogą korespondencyjną (poczta/kurier) w uzasadnionych przypadkach jest 

akceptowalna przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 5. 

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ  

Zwracamy się z wnioskiem o wskazanie, która ze stron postępowania będzie odpowiedzialna za 

zawarcie nowych umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, dla punktów poboru objętych 

przedmiotowym postępowaniem, Zamawiający czy Wykonawca? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zawrze umowę o dystrybucją z właściwym miejscowo OSD dla obu budynków  

samodzielnie. 
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Pytanie 6. 

Dotyczy pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ oraz § 13 ust. 1 załącznika nr 6 do SIWZ  

„Istotne postanowienia umowy”  

 

„Czy Zamawiający uzależnia długość trwania umowy od wyczerpania wartości umowy brutto? 

 

Czy Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków w ramach niniejszej 

umowy, odpowiednio wcześnie poinformuje Wykonawcę o zbliżającym się terminie przekroczenia 

maksymalnego wynagrodzenia oraz zobowiązuje się do zapłaty należności  

za całość zrealizowanej dostawy do wyznaczonej daty zakończenia umowy? 

 

Wskazujemy, iż systemy bilingowe Wykonawców nie posiadają funkcjonalności umożliwiającej 

kontrolowanie wydatkowania środków w ramach danej umowy 

do odgórnie przyjętej, maksymalnej wartości netto/brutto.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków w 

ramach niniejszej umowy oraz zapłaci należność wynikającą z faktycznie zrealizowanej 

dostawy. 

 

Pytanie 7. 

Dotyczy § 6 ust. 1 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Regulacje dotyczące przerw 

i ograniczeń w dostarczaniu/odbiorze energii elektrycznej odnoszą się do usług dystrybucji 

świadczonych przez lokalnego OSD na podstawie oddzielnych umów  

o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

 

Wykonawca ponadto przypomina, iż zakres przerw w dostawie energii elektrycznej określa 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz Taryfa OSD zatwierdzana przez Prezesa 

Urzędu Regulacji. Tym samym, ani Zamawiający ani Wykonawca nie mają wpływu na kształt 

przyjętych rozwiązań.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 8. 

Dotyczy § 9 ust. 3 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej netto w sytuacji ustawowej zmiany stawki 

podatku akcyzowego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zasady dotyczące zmiany umowy zostały ujęte w Załączniku nr 6 

do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Istotne postanowienia umowy (IPU) - §15. 
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Pytanie 9. 

Dotyczy § 10 ust. 10 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: 

 

„Należności wynikające z faktury VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury 

przez Wykonawcę.” 

 

Uzależnienie terminu płatności od daty otrzymania faktury będzie rodziło wiele trudności  

w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie będzie posiadał informacji o tym kiedy Zamawiający 

otrzymał fakturę a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto 

systemy bilingowe automatycznie określają termin płatności od daty wystawienia faktury.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 10. 

Dotyczy § 10 ust. 11 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: 

 

„Zapłata dokonana będzie przelewem, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, na 

wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku 

bankowego Wykonawcy.” 

 

Obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nie jest jednoznaczne z dokonaniem zapłaty gdyż 

realizacją przelewu może być dokonana dopiero w dniu następnym. Dlatego też trudno jest uznać, 

że Zamawiający dokonał zapłaty za fakturę VAT w sytuacji, w której Wykonawca faktycznie nie 

otrzymał za nią środków pieniężnych.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 11. 

Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu lub dodanie równoważnego 

zapisu dotyczącego naliczenia kary umownej na rzecz Wykonawcy  

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego/Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego.  

 

W ocenie Wykonawcy jednostronny obowiązek pokrywania ewentualnych kar umownych narusza 

zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 
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Pytanie 12. 

Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 2, 3 oraz 4 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisów dotyczących obowiązku pokrywania przez 

Wykonawcę dodatkowych kar umownych. Zamawiającemu przysługują bonifikaty za 

niedotrzymanie standardów jakości obsługi określone w prawie energetycznym. 

 

Zamawiający winien mieć ponadto świadomość, że im wyższe ryzyko poniesienia kar 

umownych przez Wykonawców, tym wyższa cena jednostkowa zaoferowana w postępowaniu 

przetargowym.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 13. 

Dotyczy § 16 ust. 5 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” 

„Potrącanie kar z należnego wynagrodzenia będzie powodowało problemy na etapie rozliczeń gdyż 

konieczne będzie korygowanie już wystawionych faktur o wartość kar wynikających  

z not obciążeniowych. Ponadto Wykonawca powinien otrzymać informację, z jakiego tytułu 

zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych. Dlatego też zwracamy się z prośbą  

o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący: 

 

„W przypadku naliczenia kar umownych Odbiorca wystawi notę obciążeniową. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty w terminie określonym w nocie obciążeniowej.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 14. 

„SIWZ Rozdział 1 Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 1.5 ppkt 1.5.2 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

1. Czy umowy dystrybucyjne dla każdego punktu poboru energii zawarte są na czas określony 

czy nieokreślony? Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? 

2. Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej? Czy 

Zamawiający przewidział czas niezbędny dla prawidłowego wypowiedzenia umów (w 

szczególności umowy kompleksowej, dla której w załączniku nr 1 do SIWZ wskazano 

trzymiesięczny okres wypowiedzenia) i podjął już w tym celu stosowne kroki? 

3. 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 

terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy? 
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4. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych 

lojalnościowych, uniemożliwiających zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 

przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji 

promocyjnych/programów lojalnościowych?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że umowy zawarte są na czas określony, a procedura zmiany 

sprzedawcy była już przeprowadzana. Wobec powyższego nie ma konieczności wypowiadania 

umów. Zamawiający zawrze umowę o dystrybucją z właściwym miejscowo OSD dla obu 

budynków  samodzielnie. Zamawiający informuje, że nie ma zawartych umów i aneksów w 

ramach akcji promocyjnych lub lojalnościowych. 

 

Pytanie 15. 

„Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt 

notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), upoważniającym 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 wyjaśnia, że dysponuje tytułem prawnym upoważniającym do swobodnego 

dysponowania obiektami. 

 

Pytanie 16 

„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 pełnomocnictwa w wymaganym prawnie zakresie niezbędnym do 

prawidłowego zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oraz czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy. 
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Pytanie 17. 

„Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została 

zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez 

Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia 

woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia 

umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, 

że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie 

dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na 

przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. 

Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. 

Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez 

Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W 

związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na 

zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie 

jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w 

terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że umowy zawarte są na czas określony, a procedura zmiany 

sprzedawcy była już przeprowadzana. Wobec powyższego nie ma konieczności wypowiadania 

umów. Zamawiający zawrze umowę o dystrybucją z właściwym miejscowo OSD dla obu 

budynków samodzielnie. 

 

Pytanie 18. 

„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: 

Zamawiający wyjaśnia, że okresem rozliczeniowym dla każdego PPE zgodnie ze Specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia jest 1 miesiąc. 

 

Pytanie 19. 

„Ogłoszenie o zamówieniu 11.4) pkt 1.7, SIWZ pkt 1.7, Załącznik nr 2 do SIWZ §2 ust. 2 
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Informujemy, że zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić na obecnych 

parametrach. Zmiana parametrów dystrybucyjnych nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy. W 

związku z tym zwracamy się z prośbą o dokonanie ewentualnych zmian grupy taryfowej po 

dokonaniu procesu zmiany sprzedawcy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 20. 

„Załącznik nr 2 do SIWZ §2 ust. 2 zd. 2 i 3, ust. 4 zd. 2 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowych zapisów poprzez określenie, iż 

Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE), zmienić moc 

umowną lub 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 usunięcie 

§2 zd. 2, wykreślenie ze zd. 3 wyrazu „dowolnych" oraz modyfikację ust. 4 zd. 2 do treści: 

„Zwiększenie punktów poboru, zmiana mocy umownej lub grupy taryfowej możliwe jest jedynie w 

obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym 

Wykonawcy".” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 21. 

„Załącznik nr 2 do SIWZ §2 ust. 3 zd. 1 

Informujemy, iż przytoczone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, wynikające z art. 

34 ust. 5 PZP prawo opcji, przewiduje zwiększenie dostaw energii elektrycznej, a nie ich 

zmniejszenie. W związku z powyższym, zwracamy się o modyfikację zapisu do treści: „W toku 

realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia łącznej ilości zakupionej 

energiii, w zakresie do +/- 30% względem ilości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu." 

Jednocześnie, wnosimy o wykreślenie ze zd. 2 ww. zapisu odnoszącego się do zmniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy.” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 22. 

„Załącznik nr 2 do SIWZ §3 ust. 1 

Zwracamy się z prośbą o zawarcie w przedmiotowym ustępie zapisu, iż przedłożenie wskazanych 

dokumentów nastąpi na wniosek Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 23. 

„Załącznik nr 2 do SIWZ §5 ust. 2 pkt 7) 

Informujemy, iż niemożliwym do spełnienia będzie warunek podania faktycznej daty wejścia w 

życie umowy dla każdego PPE. Rzeczywistą datę poznamy dopiero po zakończeniu weryfikacji po 

stronie OSD, na którą Wykonawca nie ma wypływu i nie może odpowiadać za jej terminowość. 

Tym samym, Wykonawca może podać jedynie, na jakim etapie weryfikacji znajduje się dany punkt 

poboru, a faktyczną datę wskazać tylko dla PPE dla których weryfikacja OSD została zakończona 

pozytywnie. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie sformułowania „ tj. faktycznej daty 

rozpoczęcia sprzedaży.”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 24. 

„Załącznik nr 2 do SIWZ §5 ust. 2 pkt 9) 

Czy Zamawiający w zakresie opisanym w przedmiotowym pkt wydłuży termin na powiadomienie 

Zamawiającego o negatywnej weryfikacji do 5 dni roboczych?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 
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Pytanie 25. 

„Załącznik nr 2 do SIWZ - §5 ust. 2 pkt 12) oraz §8 ust. 1 pkt 3) 

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki 

znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w 

przedmiotowym zapisie wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie 

Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno 

określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. W związku z powyższym zwracamy się z 

prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 26.  

„Załącznik nr 2 do SIWZ - §6 ust. 2 

Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są na wniosek Zamawiającego po uznaniu jego 

zasadności przez Sprzedawcę. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie ma wpływu na termin złożenia 

wniosku przez Zamawiającego oraz ze względu na termin 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku, 

uwzględnienie bonifikaty na fakturze za ten sam okres, którego bonifikata lub też za okres 

bezpośrednio następujący po tym okresie, może nie być możliwe do zrealizowania. W związku z 

powyższym zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści: „ 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielania, na pisemny wniosek Odbiorcy, po rozpatrzeniu i 

uznaniu jego zasadności, bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych 

obsługi Odbiorców." 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 27. 

„Załącznik nr 2 do SIWZ - §7 ust. 7 i 9 

Z uwagi na brak informacji na temat harmonogramu odczytów przyjętego przez OSD Wykonawca 

nie jest w stanie automatycznie weryfikować terminowości przekazywania danych przez OSD. 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów dot. konieczności automatycznego występowania do 
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OSD przez Wykonawcę w związku z brakiem danych i ich zastąpienie postanowieniem, że na 

wniosek Zamawiającego Wykonawca wystąpi do OSD o udostępnianie danych pomiarowych.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 28. 

„Załącznik nr 2 do SIWZ - §7 ust. 11 

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach 

wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) 

zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie 

rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że powyższe rozwiązanie dotyczące wystawiania faktur jest 

akceptowalne. 

 

Pytanie 29. 

„Załącznik nr 2 do SIWZ - §8 ust. 1 dot. kar umownych 

Informujemy, iż przedmiotowe zapisy wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją 

kontraktu (umowy) po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację 

ceny ofertowej dla Zamawiającego. Wykonawca zwraca szczególną uwagę na zapis §8 ust. 1 pkt 3). 

Ustanowienie kar umownych na okoliczność opóźnień w wystawianiu zestawień jest 

nieuzasadniony z uwagi na fakt dodatkowego charakteru takiego obowiązku, który - zgodnie z 

pytaniem nr 13 powyżej - powinno zostać osobno wycenione i nie ma bezpośredniego wpływu na 

realizację przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia jakim są dostawy energii elektrycznej. W 

związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar 

umownych i określenie odpowiedzialności stron, jako odpowiedzialność ogólną do wysokości 

poniesionej szkody (straty).” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 30. 

„Załącznik nr 2 do SIWZ - §8 ust. 3,4, 5 
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Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w przypadku naliczenia kar umownych, Odbiorca 

każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążającą. 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. Tym samym, 

wnosimy o usunięcie ust. 3 i 4 oraz modyfikację ust. 5 do treści: „W przypadku naliczania kar 

umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi sprzedawcy notę obciążeniową." 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 31. 

„Załącznik nr 2 do SIWZ - §9 ust. 2 

Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy może nastąpić z przyczyn, które nie są 

zależne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD). Zapisy 

umożliwiające Zamawiającemu odstąpienie od umowy w takim przypadku wydają się być 

nieuzasadnione w związku, z czym zwracamy się z prośbą o ich usunięcie.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 32. 

„Załącznik nr 2 do SIWZ - §9 ust. 4 pkt 2) i 3) 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, wyjątkowych 

przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy. W opinii Wykonawcy 

hipotetyczne uchybienia wskazane w przedmiotowych zapisach nie przekładają się na ewentualną 

szkodę Zamawiającego.” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 33. 

„Załącznik nr 2 do SIWZ - §9 ust. 11 

Zamawiający zastrzegł, iż jeżeli Wykonawca nie wznowi sprzedaży energii elektrycznej w 

przeciągu 30 dni, to w takim przypadku stosuje się odpowiednio zapisy o odstąpieniu od umowy w 

razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności. Informujemy, że w przypadku ewentualnego 

uchybienia Wykonawcy w tym względzie, termin 30 dni jest terminem zbyt krótkim z racji 

konieczności zweryfikowania negatywnego zgłoszenia oraz ponownego zgłoszenia umowy 

sprzedaży do OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego 

zapisu albo wydłużenie terminu do 2 miesięcy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 34. 

„Załącznik nr 2 do SIWZ - §9 ust. 12 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu poprzez odstąpienie od trzydniowego 

terminu i określenie, iż powiadomienie nastąpi niezwłocznie.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 35. 

„Załącznik nr 2 do SIWZ - §11 ust. 1 pkt 2) Ogłoszenie o zamówieniu IV.5), SIWZ pkt 14.2.2 

Celem dochowania należytej staranności podczas realizacji umowy, wnosimy o usunięcie zapisów 

odnoszących się do dopuszczalności zmiany umowy poprzez zwiększenie/zmniejszenie ilości PPE 

na skutek podwójnego fakturowania.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 
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Pytanie 36. 

„Załącznik nr 2 do SIWZ - §11 ust. 6, Ogłoszenie o zamówieniu IV.5), SIWZ pkt 14.4 

Wnosimy o dodanie zapisu, iż inicjatorem zmian może być również Wykonawca. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 37. 

„Załącznik nr 2 do umowy - Pełnomocnictwo pkt 3, 7 oraz zapisy analogiczne w SIWZ sekcja 

1.5 oraz Ogłoszenie o zamówieniu pkt 11.4) 

Informujemy, iż wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów zostaną złożone na podstawie 

danych uzyskanych od Zamawiającego, który w odróżnieniu od Wykonawcy jest stroną aktualnie 

obowiązujących umów i posiada kompetencję do kontaktowania się z dotychczasowym Sprzedawcą 

energii elektrycznej. Uzyskanie danych od dotychczasowych Sprzedawców w zakresie zawartych z 

nimi umów stanowi obowiązek Zamawiającego. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o 

usunięcie zapisu w tym przedmiocie z treści pełnomocnictwa (pkt 3), jak również z SIWZ i 

Ogłoszenia o zamówieniu. Jednocześnie, z uwagi na przedstawioną powyżej argumentację, 

wnosimy o dokonanie stosownych zmian w pkt 7 pełnomocnictwa oraz w SIWZ i Ogłoszeniu, które 

traktują o kontaktowaniu się z dotychczasowym Sprzedawcą tj. modyfikację zapisu do treści: 

„Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w 

sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów poboru zamieszczonych z 

załączniku nr 1 do umowy." 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 38. 

„Załącznik nr 2 do umowy - Pełnomocnictwo pkt 5 oraz zapisy analogiczne w SIWZ sekcja 

1.5 oraz Ogłoszenie o zamówieniu pkt 11.4) 

Z uwagi na brak możliwości podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o 

przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci, w trosce o należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, 

zwracamy się z prośbą o dostosowanie zapisów pełnomocnictwa oraz SIWZ i Ogłoszenia poprzez 

modyfikację treści zobowiązania jedynie do reprezentowania Zamawiającego przed Operatorem 
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Sieci Dystrybucyjnej w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji 

dla nowego przyłączenia, bez obligacji do złożenia w przedmiotowej sprawie wniosku o 

przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci, bowiem wniosek taki może zostać złożony wyłącznie 

przez Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 39. 

„Załącznik nr 2 do umowy - Pełnomocnictwo pkt 6 oraz zapisy analogiczne w SIWZ sekcja 

1.5 oraz Ogłoszenie o zamówieniu pkt 11.4) 

Informujemy, iż w zakresie zmiany danych adresowych PPE lub mocy umownej, obowiązek 

wystąpienia z wnioskiem do OSD ponosi Zamawiający, a nie Wykonawca. Zwracamy się z prośbą 

o usunięcie zapisów odnoszących się do zmiany danych adresowych PPE oraz mocy umownej z 

całości dokumentacji przetargowej.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 40. 

„W związku z wątpliwościami przedstawionymi przez Wykonawcę w pytaniach 27-29 zwracamy 

się z zapytaniem 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, czy 

Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i 

za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?” 

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 w zakresie 

obowiązków Wykonawcy objętych umową. 
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Pytanie 41. 

„Z uwagi na fakt, iż załącznik z wykazem punktów poboru nie został przygotowany w wersji 

edytowalnej i może spowodować rozbieżności w kalkulacji ceny, zwracamy się z zapytaniem czy 

Zamawiający przekaże niezbędne dane w tym zakresie w wersji Excel?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentacja przetargowa 

zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, dostępna dla wszystkich 

Wykonawców, jest opublikowana w wersji edytowalnej (.pdf i .doc). 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej  

 /-/ 

Marek Tenerowicz 


