
 

 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2014-12-22 

ZP.271.85.2014      

 

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  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korespondencyjnego podpisania umowy?  

Odpowiedź 1  TAK 

 

Pytanie 2  Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia zamiany sprzedawcy w 

wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie 

potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy : 

- 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 PPE   

Odpowiedź 2 Zamawiający przekaże wszelkie posiadane przez siebie informacje w formie 

elektronicznej. 

 

Pytanie 3 Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii? ( miesięczny, 

dwumiesięczny)  

Odpowiedź 3  1 miesięczny 

 

Pytanie 4 Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej?  

Odpowiedź  4  PGE Obrót S.A. 

 



 

 

Pytanie 5  Czy zamawiający ma obecne umowy zawarte w akcjach promocyjnych? Jaki jest okres 

wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? Czy są one zawarte na czas określony? 

Odpowiedź 5 Umowa sprzedaży nie została podpisana w ramach akcji promocyjnej. Brak okresu 

wypowiedzenia – umowa sprzedaży została zawarta na czas określony do dnia 19.02.2015 r.  

 

Pytanie 6 Czy będzie to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy dla poszczególnych punktów 

poboru?  

Odpowiedź 6 Jest to kolejna zmiana sprzedawcy. 

 

Pytanie 7 Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy G1X, C1X, O1X od 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia 

faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia 

ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup 

energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz 

Sprzedawcy?  

Odpowiedź  7 Nie. 

 

Pytanie 8 W rozdziale XIII  SIWZ – istotnych postanowieniach umowy § 9 ust. 1 wnioskujemy o 

dodanie zapisu „ jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej 

po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.  

Odpowiedź 8 Zamawiający modyfikuje SIWZ Rozdział XIII §9 ust. 1 „Strony ustalają, że rozpoczęcie 

sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 20.02.2015 r. jednakże wchodzi w życie w zakresie 

każdego punktu poboru energii elektrycznej po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 

sprzedawcy.” 

 

Pytanie 9 Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo 

Energetyczne nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu praw 

majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy nie są znane 

ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że zmiany w prawie mogą 

nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej 

uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani 

otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej 

oraz co za tym idzie najniższa możliwa cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o 

powyższe ryzyko, konieczna jest zmiana w § 5 ust. 3 oraz § 12 ust. 3 pkt. 3) Projektu umowy, na 

poniższy zapis: "Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na 

kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych 

dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub 

podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem 

kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię 

elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z 

powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej 

dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące 



 

 

podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od 

chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich 

korekty". 

Odpowiedź 9 Zamawiający odrzuca wniosek. 

 

Pytanie 10 Wnosimy o zmianę zapisu z § 7 ust. 1 na: „Należności Wykonawcy z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

 ................................  wciągu... dni od daty wystawienia faktury". 

Pozostawienie zapisów zgodnie, z którymi faktury VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty 

dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego będzie oznaczało każdorazowo konieczność 

ingerencji Wykonawcy w automatycznie wykonywane operacje przez systemy rozliczeniowo -

księgowe, które określają termin płatności od daty wystawienia faktury. 

Odpowiedź 10  Zamawiający odrzuca wniosek. 

 

Pytanie 11 Wnosimy o uzupełnienie wzoru umów o następujący zapis:W przypadku skorzystania 

przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie zobowiązany do zapłaty kary 

umownej, której wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru określonego poniżej 

Wo = (Ez-Ew) * (Ce-K) gdzie: 

Wo - wysokość kary umownej (w przypadku wartości ujemnej przyjmuje się, że szkoda nie powstała) 

Ez - wolumen energii zakontraktowanej przez Klienta, Ew-

wolumen energii wykorzystanej przez Klienta 

Ce - cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania kary umownej К - 

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

określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających Prawa energetycznego obowiązującego w 

momencie naliczania kary umownej 

Odpowiedź  11  Zamawiający odrzuca wniosek 

 

Pytanie 12 Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po 

podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do 

przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

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

taryfowa 

- moc umowna; 

- planowane roczne zużycie energii; 

- numer licznika; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 



 

 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny PPE. 

Odpowiedź 12 Zamawiający przekaże wszelkie posiadane przez siebie informacje w formie 

elektronicznej. 

 

Pytanie 13 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 PPE. 

Odpowiedź 13 Zamawiający przekaże wszelkie posiadane przez siebie informacje w formie 

elektronicznej. 

 
Pytanie 14 Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie 

umowy drogą korespondencyjną.  

Odpowiedź 14 Tak 

 

Pytanie 15 Dotyczy § 5 ust. 2 Istotne postanowienia umowy. 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 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 umowie 

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 15 Zamawiający modyfikuje SIWZ Rozdział XIII §5 ust. 2: „Maksymalne nominalne 

wynagrodzenie wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie przekroczy ………………………. - 

zgodnie z ceną wskazaną w ofercie. W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w umowie 



 

 

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” 

 

Pytanie 16 Dotyczy § 5 ust. 2 Istotne postanowienia umowy. Czy Zamawiający samodzielnie 

kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób 

umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii przed wykorzystaniem ww. środków ?  

Odpowiedź 16  Nie 

 

Pytanie 17 Dotyczy § 8 ust. 3 Istotne postanowienia umowy. Zwracamy się z prośbą o zmianę na 

zapis o treści: „3. Wykonawca wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy 

Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektrycznej co najmniej przez okres 30 dni po 

upływie terminu płatności.” 

W ramach wyjaśnień, informujemy iż powyższe reguluje nowelizacja Ustawy Prawo energetyczne z 

dnia 26 lipca 2013r. art. 6b ust.2  

Odpowiedź 17 Zamawiający modyfikacji SIWZ Rozdział XIII § 8 ust. 3: „3. Wykonawca wstrzymuje 

sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię 

elektrycznej co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.” 

 

Pytanie 18 Zwracamy się z prośbą o zastosowanie pełnomocnictwa uwzględniającego aktualne 

zapisy IRiESD OSD – Wzór Pełnomocnictwa.  

Odpowiedź 18 Zamawiający modyfikuje SIWZ i wprowadza nowy wzór pełnomocnictwa zgodnie z 

załącznikiem  - „pełnomocnictwo załącznik do umowy.pdf”. 

 
Pytanie 19  Pozostałe punkty poboru w Zestawieniu zbiorczym nr 1 i nr 2 są to nowe punkty, które 

mogłyby powstać w okresie obowiązywania umowy. 

Odpowiedź 19 Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ile punktów poboru zostanie 

uruchomionych w okresie obowiązywania umowy, tym samym nie może podać numerów punktów 

poboru i numerów ich liczników.  

 

Pytanie 20 Pozostałe punkty poboru w Zestawieniu zbiorczym nr 1 i nr 2 są to nowe punkty, które 

mogłyby powstać w okresie obowiązywania umowy. 

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ile punktów poboru zostanie uruchomionych w okresie 

obowiązywania umowy, tym samym nie może podać numerów punktów poboru, numerów ich 

liczników oraz taryf. 

Odpowiedź 20 Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę dla sprzedaży energii elektrycznej 

całodobowo bez podziału na grupy taryfowe. 

Zamawiający zapewnia, że układy pomiarowe pozostałych punktów poboru będą dostosowane do 

zasady TPA. 

 
 
 
 


