
 

 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2016-12-27 

ZP.271.57.2015      

 

Wszyscy Wykonawcy 

  

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

 

 

W związku z zapytaniami 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 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; 

  numer licznika;  

  planowane roczne zużycie energii; 

  nr licznika 

  Operator Systemu Dystrybucyjnego 

  nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

  numer aktualnie obowiązującej umowy: 

  data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

  numer ewidencyjny 

 numer PPE 
oraz dokumentów: 

  Pełnomocnictwo, 

  dokument nadania numeru NlP, 

  dokument nadania. numeru REGON, 

  KRS 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 w art.5 ust.2 a pkt 1 lit. b) ustawy Prawo 
energetyczne  
Odpowiedź 1 Zamawiający przekaże wszelkie posiadane przez siebie informacje w formie 
elektronicznej oraz wszelkie niezbędne dokumenty  
 
Pytanie 2 Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 
Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności 
niezbędnych do przeprowadzenia procesu zamiany sprzedawcy 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 2 Pełnomocnictwo będzie udzielone zgodnie za wzorem załączonym przez 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 3 Zwracamy się z prośba o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie 
umowy droga korespondencyjną? 



 

 

Odpowiedź 3 Tak 
 
Pytanie 4 Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego 
parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowną i taryfową, są zgodne z aktualnymi 
umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług 
dystrybucji wydanymi przez właściwy OSD? 
Odpowiedź 4 Tak 
 
Pytanie 5 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 5 Tak 
 
Pytanie 6 Dotyczy §11 ust. 7 Istotne postanowienia umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośba 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 nie ujęte 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 jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały 
ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”. 
Odpowiedź 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.. 
 
Pytanie 7 Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są  
na czas określony czy nieokreślony? 
Odpowiedź 7 Obecnie obowiązujące umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej Zamawiający zawarł na czas nieokreślony. 
 
Pytanie 8 Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy  
dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej będzie przeprowadzana po raz kolejny? 
Odpowiedź 8 Tak  
 
Pytanie 9 Dotyczy §5 ust. 3 i 4 Istotne Postanowienia Umowy: 
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić w trakcie realizacji umowy ustawowej zmiany 
przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych  
lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośba  
o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Cena jednostkowa określona podana  
w formularzu cenowym nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji,  
w której ulegnie zmianie stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego lub gdy nastąpią 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 certyfikatów dotyczących efektywności 
energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków 
nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych  
nie wymaga aneksu do umowy.” 
Odpowiedź 9 Zamawiający nie widzi podstaw 
 
Pytanie 10 Zwracamy się o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej. 
Odpowiedź 10 W załączeniu.  
 
Pytanie 11 Czy Zamawiający dopuszcza, aby PPE wyszczególnione w grupie taryfowej 012 były 
rozliczane w grupie taryfowej C12b, 011 w C11, 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, że w przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca złoży odwołanie 
od zapisów SIWZ, w którym zaznaczy że możliwość rozliczania w grupach taryfowych określonych 
przez Zamawiającego w SIWZ spełni tylko ograniczona liczba Wykonawców.  
Odpowiedź 11 Rozliczanie zużycia energii elektrycznej następować będzie na podstawie 
zużycia energii bez podziału na taryfy, zgodnie z ceną oferowaną w formularzu cenowym  
tj. zł/kWh. 
 



 

 

Pytanie 12 Zwracamy się z prośbą o 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 określić  
w jakim terminie Zamawiający trzyma fakturę, co może spowodować komplikacje przy ustaleniu 
prawidłowego terminu płatności. Ponadto w świetle przepisów podatkowych określenie terminu 
płatności na liczbę dni liczona 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 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi,  
iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwila wystawienia 
faktury.  
Odpowiedź 12 Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 13 Dotyczy §11 ust.1,2, 3. Z uwagi na to, 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 prośba o podanie terminu,  
w którym podmioty objęte postępowaniem przekażą dokumenty zgodnie z pytaniem nr 1. 
Odpowiedź 13 Niezwłocznie po podpisaniu umowy 
 
Pytanie 14 Dotyczy §5 ust. 2Istotne Postanowienia Umowy. Czy Zamawiający samodzielnie 
kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia sposób 
umożliwiający rozliczenie z faktycznie pobranej energii elektrycznej przed wykorzystaniem  
ww. środków? 
Odpowiedź 14 Nie 
 
Pytanie 15 Dotyczy §2 ust. 2 pkt 4 Istotne Postanowienia Umowy. Uprzejmie informujemy,  
że wszelkie dodatkowe czynności dokonane przez Wykonawcę odbiegają od przyjętych standardów  
i wymogów stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogą skutkować wliczeniem 
tych czynności w cenę energii elektrycznej. Może to spowodować poniesienie dodatkowych kosztów 
przez Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośba o usunięcie 
przedmiotowego zapisu.  
Odpowiedź 15 Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 16 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 l 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:  

 pomocnictwo 

 dokurnent nadania numeru NIP . 

 dokument nadania numeru REGON. 

 KR S 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 16 Zamawiający przekaże wszelkie posiadane przez siebie informacje w formie 
elektronicznej oraz wszelkie niezbędne dokumenty 
Pytanie 17 Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne  
lub lokalizacyjne? W przypadku. gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres  
ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji  przedmiotu zamówienia? . 



 

 

Odpowiedź 17 Umowa sprzedaży nie została podpisana w ramach akcji promocyjnej czy 
lokalizacyjnej.  
  
Pytanie 18.  Dotyczy „Istotne postanowienia Umowy § 2 ust.2 pkt 4 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie' przedmiotowego zapisu, gdyż Zamawiający będzie 
otrzymywał dane dotyczące wielkości zużycia energii. elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym 
na fakturach VAT.  
Odpowiedź 18 Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 19 Dotyczy umów o świadczenie usług dystrybucji. 
Czy obecnie obowiązujące umowy o świadczenie usług dystrybucji energii eIektrycznej Zamawiający 
zawarł na czas. określony czy na czas nieokreślony? Informacja ta jest niezbędna dla Wykonawcy  
w celu określenia czynności jaki będzie musiał podjąć w trakcie procedury zmiany sprzedawcy. 
Odpowiedź 19 Obecnie obowiązujące umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej Zamawiający zawarł na czas nieokreślony. 


