
 
 

Kąty Wrocławskie, dnia 2019-03-20 

 

ZP.271.3.2019       

 

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty 
Wrocławskie 
 

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 

Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie: 

 
Pytanie 1 

Z uwagi, iż okres sprzedaży energii elektrycznej jest dłuższy niż do 31.12.2019 r. zwracamy się z prośbą 

o umożliwienie przedstawienia w formularzu ofertowym, odrębnych cen na poszczególne lata oraz grupy 

taryfowe i strefy. Prosimy o dokonanie wnioskowanej zmiany i załączenia nowego formularza ofertowego 

oraz dokonania zmian w § 5 ust. 1 Istotne Postanowienia Umowy. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

   

  Pytanie 2 

Czy Zamawiający jest świadomy, iż z uwagi na konieczność wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z 

art. 24. w połączeniu z art. 26 oraz zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 

trwającej-zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne 21dni, termin rozpoczęcia 

sprzedaży energii elektrycznej od dnia 20.02.2019 r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę? 

Zwracamy się zatem z prośbą o przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od 

01.03.2019r. 

Odpowiedź 2 

Zgodnie z zapisami zmodyfikowanej SIWZ Rozdział XIII Istotne postanowienia umowy par. 9 ust.1 

Strony ustalają, że dla punktów poboru energii wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy jako 

Zestawienie od nr 1 do nr 5 rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 23.04.2019 r., 

jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy 

 

Pytanie 3 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania 

dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dla punktów poboru 

energii elektrycznej: 



 
 

- do kiedy obowiązuje przedmiotowa umowa. 

- okres wypowiedzenia. 

- czy została podpisana w ramach akcji promocyjnej. 

W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania 

wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, ile informacja ta jest istotna w 

związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów. 

Odpowiedź 3 

Zamawiający informuje, że okres wypowiedzenia umów na dostawę energii elektrycznej tj. umów 

kompleksowych dla punktów poboru energii wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy jako 

Zestawienie nr 6 wynosi 1-3 miesiące, umowy kompleksowe zawarto jako umowy na czas nieokreślony i 

nie zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej. 

Zamawiający informuje, że dotychczasowa umowa na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru 

energii wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy jako Zestawienie od nr 1 do nr 5 wygasa z dniem 

22 kwietnia 2019 r., umowa nie posiada okresu wypowiedzenia i nie została zawarta w ramach akcji 

promocyjnej. 

 

Pytanie 4  

 Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie 

po raz kolejny dla wszystkich ppe ujętych w SIWZ? 

Odpowiedź 4 

Dla punktów poboru energii wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy jako Zestawienie od nr 1 do 

nr 5 to kolejna zmiana sprzedawcy natomiast dla punktów poboru energii wyszczególnionych w Załączniku 

nr 1 do umowy jako Zestawienie nr 6 jest to pierwsza zmiana sprzedawcy. 

 

Pytanie 5 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy 

nieokreślonych ? 

Odpowiedź 5 

Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. 

 

Pytanie 6 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry 

dystrybucyjne - w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami 

dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji 

wydanymi przez właściwego OSD? 

Odpowiedź 6 

Tak. 

 

 



 
 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuszcza. aby PPE wyszczceg6lnione w grupie taryfowej 012, były rozliczane w grupie 

taryfowej C12b, 011 w C11o, a RC11 w R, których okresy rozliczeniowe są tożsame z okresem 

rozliczeniowym dla grup taryfowych, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, a Jedyna różnica polega 

na formalnej nomenklaturze grup taryfowych (ich symbolicznym oznaczeniu)? Jednocześnie informujemy, 

te w przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca złoży odwołanie od zapisów SIWZ, w którym 

zaznaczy, że możliwość rozliczania w gupach taryfowych określonych przez Zamawiającego w SIWZ 

spełni tylko ograniczona liczba Wykonawców, 

Odpowiedź 7 

Zamawiający dopuszcza stosowanie grup taryfowych C12b zamiast O12, C11o zamiast  O11 tylko w 

rozliczeniach pomiędzy Zamawiających a Wykonawcą. W zgłoszeniu do operatora systemu 

dystrybucyjnego umowy sprzedażowej należy podać grupy taryfowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

umowy. 

 

Pytanie 8 

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 

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 

- numer PPF. 

oraz dokumentów: 

- Pełnomocnictwo, 

- dokument nadania numeru NIP, 

- dokument nadania numeru REGON, 

- KHS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka 

- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oraz pełnomocnictwa. 



 
 

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 wart. 5 ust. 2 a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne. 

 Odpowiedź 8 

Zamawiający przekaże wszelkie posiadane przez siebie informacje w formie elektronicznej oraz wszystkie 

niezbędne dokumenty. 

 

Pytanie 9 

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 unenć dalsze czynności związane ze zgłoszeniem 

umowy sprzedaży energii elektrycznej do loklnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego 

procedurami. 

Odpowiedź 9 

Tak 

 

Pytanie 10  

Zwracamy się z prośbą o podanie kto jest Państwa aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej. 

Odpowiedź 10 

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. 

 

Pytanie 11 

 Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie urnowy drogą 

korespondencyjną. 

Odpowiedź 11 

Tak 

 

Pytanie 12  

Zwracamy się z prośbą zmianę § 7 ust. 1 Istotne postanowienia Umowy na zapis o treści ,,1. 

Strony określają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie……..dni od daty Wystawienia 

faktury.” Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie 

o w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu 

prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu 

płatności na liczbę dni liczoną od dnia Otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty 

powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe 

z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 

11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (D?.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późno zm.) stanowi, 

iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia 

faktury. 



 
 

 

Odpowiedź 12 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 13. 

Dotyczy §11 ust. 1,2,3 Istotne Postanowienia Umowy. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca może przystąpić 

do czynności mających na celu zmianę sprzedawcy dopiero po podpisaniu umowy, udzieleniu 

pełnomocnictwa oraz uzyskaniu niezbędnych danych od Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o 

podanie terminu, w którym podmioty objęte postępowaniem przekażą dokumenty ? zgodnie z 

pytaniem nr 6. 

Odpowiedź 13. 

Niezwłocznie po podpisaniu umowy 

 

Pytanie 14.  

Dotyczy § 2 ust. 2 pkt. 4 Istotne Postanowienia Umowy. Uprzejmie informujemy, że wszelkie 

dodatkowe czynności dokonane przez Wykonawcę odbiegające od przyjętych standardów i wymogów 

stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogą skutkować wliczeniem tych 

czynności w ceny energii elektrycznej. Może to spowodować poniesienie dodatkowych kosztów przez 

Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się prośbą usunięcie przedmiotowego 

zapisu. 

Odpowiedź 14. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 15.  

Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 

Z uwagi iż w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ujęte są taryfy dwustrefowe, zwracamy się 

z prośbą o podanie zużycia energii elektrycznej w rozbiciu na poszczególne strefy, Jest ono 

niezbędne na etapie sporządzania oferty. Ponadto podajecie Państwo prognozę zużycia en. 

elektrycznej na rok 2019, a zamówienie obejmuje również rok 2020, prosimy zatem o podanie 

szacunkowego zużycia energii elektrycznej obejmującego cały czasookres podany w SIWZ oraz 

wolumen w rozbiciu na poszczególne taryfy i strefy. 

Informujemy, iż opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z Ustawą PZP, winien być spoądzony w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania I okoliczności mogące mieć wpływ 

na sporządzenie oferty. 

Odpowiedź 15. 

W załączniku nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający podaje zużycie energii z 

rozbiciem na poszczególne strefy a prognoza obejmuje okres od 23.04.2019 do 22.04.2020 r. 

 

Pytanie 16.  

Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

Zwracamy Się z prośbą o wyjaśnienie co kryje sie pod pojęciem pozostałe punkty Lp 100 w tabeli 

nowe obiekty? Czy jest to jeden ppe, czy kilka? Czy jest to wolumen ujęty w ramach prawa opcji? 



 
 

Informujemy, iż opis przedmiotu zamówienia, zgodnie 7. Ustawą PZP, winien być sporządzony w 

sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące 

mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Odpowiedź16 

Jest to wolumen ujęty w ramach prawa opcji. 

 

Pytanie 17 

Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji 

elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? 

A) Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany 

sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 

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. 

Wyłoniony Wykonawca będzie postępował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dokumentu 

potwierdzającego umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz 

pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, iż 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 17.  

Zamawiający przekaże wszelkie posiadane przez siebie informacje w formie elektronicznej oraz wszystkie 

niezbędne dokumenty. 

 



 
 

Pytanie 18 

Wykonawca zwraca się  z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z 

Wykonawcą drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź 18.  

Tak 

 
Pytanie 19 

Czy w odniesieniu do zapisów ( istotne postanowienia umowy par 2 ust 2 pkt 4) możliwe jest usunięcie 

całego zapisu, ponieważ wszystkie dane zawarte są w załączniku do wystawionej faktury. Wykonawca 

nie stosuje wysyłania zestawień czy raportów. 

Odpowiedź 19 

Nie 

 

Pytanie 20 

Czy w odniesieniu do zapisów ( wzór umowy par 2, par 9, par 11)- sposób wypowiedzenia umów 

kompleksowych czy zostaną wypowiedziane przez Zamawiającego czy mają być wypowiedziane przez 

Wykonawcę? Wykonawca informuje, iż procedura wypowiedzenia umowy trwa 3 lub 6 miesięcy. Termin 

rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej nastąpi wówczas po 3 lub 6 miesiącach w zależności od 

operatora. 

Odpowiedź 20 

Wypowiedzenia umów kompleksowych dokonuje Wykonawca. 

 
Pytanie 21 

W odniesieniu do rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej (wzór umowy par 2 oraz par 5 ust 5 oraz par 

9 ust 1 i 2) Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 

ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy trwającej zgodnie z dyspozycją art. 4j ust 6 ustawy Prawo Energetyczne - 21 dni, zwracam 

się z prośbą o doprecyzowanie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej lecz nie wcześniej, 

niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i 

przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. 

Odpowiedź 21 

Terminy są opisane zgodnie z zapytaniem Wykonawcy:  

SIWZ Rozdział XIII Istotne postanowienia umowy par.9 ust 1 i 2: 

„1. Strony ustalają, że dla punktów poboru energii wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy jako 

Zestawienie od nr 1 do nr 5 rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 23.04.2019 r., 

jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy 

2. Strony ustalają, że dla punktów poboru energii wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy jako 

Zestawienie nr 6 rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 23.04.2019 r., lecz nie 



 
 

wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczas obowiązującej umowy na sprzedaż energii 

elektrycznej z poprzednim sprzedawcą. Dzień wejścia umowy w życie jest dniem rozpoczynający sprzedaż 

energii elektrycznej przez  Wykonawcę lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze 

zmiany sprzedawcy i podpisaniem nowych umów dystrybucyjnych” 

 

Pytanie 22 

W odniesieniu do zapisów Par 5 ust 4 z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić w trakcie realizacji 

umowy zmianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej Wykonawca zwraca się z prośbą 

o zmianę zapisu ust 4- proponuję do ust 4 dodanie następującego zapisu zapis :"... zmiany ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o 

efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki 

związane z zakupem praw 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 22 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

Pytanie 23 

Proszę o potwierdzenie możliwości wystąpienia faktur zbiorczych? Ile dokładnie będzie wystawionych 

faktur w okresie rozliczeniowym? (wzór umowy par 6 ust 5). 

Odpowiedź 23 

Zamawiający potwierdza, że rozliczenia dokonywane będą w oparciu o faktury zbiorcze wystawione 

osobno dla każdego Zestawienia wymienionego w załączniku nr 1 do umowy. W okresie rozliczeniowym 

wystawionych powinno być 6 faktur zbiorczych osobno dla każdego zestawienia. 

 

Pytanie 24 

SIWZ- Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń 

za zakupioną energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur 

VAT ze wskazanym oddzielnym subkontem do wpłat należności przyporządkowanych odrębnie dla 

każdej z wyszczególnionych jednostek organizacyjnych? 

Odpowiedź 24 

Nie 

 
Pytanie 25 

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu (wzór umowy par 7 ust 1) – proponuję następujący zapis  

"Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez 

Wykonawcę płatnych w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy 

wykonawcy, wskazany na fakturze VAT". 



 
 

Odpowiedź 25 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 26 

Czy istnieje możliwość usunięcia zapisu (wzór umowy par 7 ust 4) ponieważ nie ma zastosowania u 

Wykonawcy. 

Odpowiedź 26 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 27 

Czy Zamawiający zaakceptuje wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę - dokument w 

załączeniu. 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 barku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy 

Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego 

ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 

Odpowiedź 27 

Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z wzorem zaproponowanym przez 

Wykonawcę , uwzględniającym standardy procedur zmiany sprzedawcy stosowanych na rynku. W 

przypadku braku propozycji w zakresie treści pełnomocnictwa ze strony Wykonawcy – Zamawiający 

zaproponuje własną treść pełnomocnictwa 

 

Pytanie 28 

Wykonawca wnioskuje (wzór umowy par 11 ust 7) o zwiększenie lub zmniejszenie do 10% zamówienia 

podstawowego zwiększającego lub zmniejszającego punkty poboru energii. "Wykonawca wyjaśnia, że 

Zamawiający powinien posiadać wiedzę, jakie inwestycje podłączenia nowego punktu poboru realizuje lub 

planuje realizować. zgodnie z art. 29 ustawy PZP obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne i 

wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia, w tym także ilości punktów poboru oraz planowanego 

zużycia energii elektrycznej. Tak przedstawiony przez Zamawiającego zapis nie pozwala Wykonawcy 

odpowiednio skalkulować ceny oferty. 

Ponadto informuję, iż Zamawiający ma możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia w trakcie jego 

realizacji o dany %. Zapis tego rodzaju powinien być zabezpieczony przez Zamawiającego odpowiednią 

procedurą, tj. prawem opcji. Korzystając z prawa opcji Zamawiający musi precyzyjnie określić przedmiot 

zamówienia. Prawo opcji uprawnia zamawiającego do procentowego rozszerzenia pierwotnego 

zamówienia bez konieczności zawarcia dodatkowej umowy. 

Odpowiedź 28 

Zamawiający modyfikuje SIWZ Rozdział XII. Istotne postanowienia umowy, § 11 ust. 7, nadając mu 



 
 

brzmienie: 

„7.Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których mowa w 

Załączniku nr 1 Umowy, jednakże w rozmiarze nie większym niż 10% punktów odbioru energii. 

Rozliczenie dodatkowych punktów poboru energii będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej 

części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej.” 

 

Pytanie 29 

Czy dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy? 

Odpowiedź 29 

Dla punktów poboru energii wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy jako Zestawienie od nr 1 do 

nr 5 to kolejna zmiana sprzedawcy natomiast dla punktów poboru energii wyszczególnionych w Załączniku 

nr 1 do umowy jako Zestawienie nr 6 jest to pierwsza zmiana sprzedawcy. 

 

Pytanie 30 

Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym? 

Odpowiedź 30 

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. 

 

Pytanie 31 

Czy grupy taryf, które wskaże Zamawiający są dostosowane do zasady TPA? Czy Zamawiający 

zobowiązuje się dostosować do czasu rozpoczęcia realizacji umowy? 

Odpowiedź 31 

Zamawiający informuje, że urządzenia kontrolno-pomiarowe są przystosowane do systemu TPA 

 

Pytanie 32 

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 

- 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 32 

Zamawiający przekaże wszelkie posiadane przez siebie informacje w formie elektronicznej oraz wszystkie 

niezbędne dokumenty. 

 

Pytanie 33 

Dotyczy rozdziału 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację wolumenu energii elektrycznej, który stanowi przedmiot zamówienia 

publicznego, gdyż sprzedaż energii elektrycznej nie będzie mogła być realizowana od dnia 20.02.2019 r. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wskazanie nowego terminu realizacji zamówienia. 

Odpowiedź 33 

Zamawiający informuje, że zgodnie ze zmodyfikowaną SIWZ: 

1) Dla punktów poboru energii wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ jako Zestawienie od nr 1 do  

nr 5, termin wykonania zamówienia: od 23.04.2019 r. do 22.04.2020 r. 

2) Dla punktów poboru energii wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ jako Zestawienie nr 6, termin 

wykonania zamówienia: od 23.04.2019 r. lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania 

dotychczas obowiązującej umowy na sprzedaż energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą oraz po 

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniem nowych umów 

dystrybucyjnych do 22.04.2020 r. 

 

Pytanie 34 

Dotyczy rozdziału XIII SIWZ „Istotne postanowienia umowy” § 5 ust.1 i 4 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu dotyczącego rozliczeń na podstawie cen jednostkowych 

brutto. Wykonawca wystawia faktury VAT na podstawie danych pomiarowo rozmienionych otrzymanych od 

OSD. Obliczenie wartości jest iloczynem wolumenu energii elektrycznej oraz ceny jednostkowej netto. Do 

tak wyliczonej wartości doliczany jest podatek VAT z godnie z aktualnie obowiązującą stawką. Dlatego też 

zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów na następujące: 

"Strony ustalają ceny jednostkowe netto za energię elektryczną w zł/kWh: ............. .." 

"Cena netto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 



 
 

akcyzowego. " 

Odpowiedź 34 

Zamawiający modyfikuje SIWZ Rozdział XIII „Istotne postanowienia umowy” § 5 ust.1 nadając mu 
brzmienie: 

„1. Strony ustalają jednostkowe ceny za energię elektryczną w zł/kWh dla obiektów Zamawiającego 
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy : 
- taryfa O11: ……………netto zł/kWh  
- taryfa O12: I strefa…………… netto zł/kWh , II strefa:…………… netto zł/kWh 
- taryfa C11: …………… netto zł/kWh  
- taryfa C12B: I strefa…………… netto zł/kWh , II strefa:…………… netto zł/kWh 
- taryfa G12: I strefa…………… netto zł/kWh , II strefa:…………… netto zł/kWh 
- taryfa C21: …………… netto zł/kWh  
- taryfa C22: I strefa…………… netto zł/kWh , II strefa:…………… netto zł/kWh 
- taryfa R: …………… netto zł/kWh „ 
 

oraz ust. 4, nadając mu brzmienie: 
„4.Cena netto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 
akcyzowego.” 

 

Pytanie 35 

Dotyczy rozdziału XIII SIWZ „Istotne postanowienia umowy” § 7 ust.1  

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie .................. 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 35 

Brak sformułowane zapytania. 

 

Pytanie 36 

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ „Formularz Cenowy”  

Zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza cenowego poprzez modyfikację kolumn na następujące: 

Cena jednostkowa 

netto zł/kWh 

Opłata abonamentowa 

(handlowa) netto zł/mc 

Wartość 

netto 

Wartość 

Podatku VAT 

Wartość 

brutto 

Wykonawca dokonuje rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną na podstawie faktu VAT w oparciu o 

ceny jednostkowe netto. Następnie do obliczonej wartości netto doliczany jest podatek VAT w aktualnie 

obowiązującej wysokości. 

Odpowiedź 36 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

 

Pytanie 37 

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ „Formularz Cenowy”  



 
 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wartości w kolumnie "kWh" wiersz "Razem” 

Odpowiedź 37 

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ „Formularz Cenowy” wartość w kolumnie „kWh” wiersz 

„Razem” nadając mu brzmienie: 

„2 795 180” 

 

Pytanie 38 

Dotyczy rozdziału XIII SIWZ „Istotne postanowienia umowy” § 2 ust. 2  pkt. 4 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapis na następujący: 

"Przedmiotowy raport będzie dostarczony w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy. 

Odpowiedź 38 

Zamawiający modyfikuje SIWZ Rozdział XIII Par 2 ust 2 pkt 4, nadając mu brzmienie: 

„4) sporządzenia raportu na koniec danego okresu obowiązywania umowy, zużycia energii elektrycznej dla 

poszczególnych punktów poboru liczonych w kWh ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

Przedmiotowy raport będzie dostarczony w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy.” 

 

 

 

 

 


