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Znak: MAE/443/2016 
Dot.: postępowania nr 2016/S 191-344030 
 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przetargu nieograniczonym na  

„Zakup Energii Elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych 
XXVI Grupa Zakupowa MAE ” 

 

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., zwana dalej „Pełnomocnikiem Zamawiającego”, 

informuje że Wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

Pełnomocnik Zamawiającego przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami, bez 

ujawniania źródła zapytania, oraz publikuje je na http://www.mae.com.pl/bip.html 

 

Pytanie 1. 

Załącznik nr 3 § 2 - Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami Prawa 

energetycznego i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać sprzedawcy dane szacowane, a 

Wykonawca w świetle ww. przepisów wystawia fakturę w oparciu o dane pomiarowo- 

rozliczeniowe otrzymane od OSD. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób 

pozyskania danych przez OSD. Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, w 

części mówiącej o ilości faktycznie zużytej energii,   gdyż w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić 

do składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie wykonawców 

Odpowiedź 1.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż oczekuje że rozliczenia z zamawiającym będą 

przeprowadzane wyłącznie w oparciu o zweryfikowane dane pomiarowe udostępnione przez OSD, 

bez względu na sposób ich pozyskania przez operatora, i będą one wzajemnie zgodne co do ilości 

energii. W takiej sytuacji nie będzie podstaw do nieuzasadnionych reklamacji. Zapisy zostają bez 

zmian. 

Pytanie 2. 

Załącznik nr 3 § 6 ust 3 –  w związku z tym, iż Wykonawca dokonuje rozliczeń na podstawie 

danych o zużyciu bez możliwości uzyskania wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych,  prosimy 

o zmianę zapisu do treści  „Rozliczenia ilości faktycznie zużytej energii odbywać się będą wyłącznie 

na podstawie danych pomiarowych przekazanych przez operatora systemu dystrybucyjnego, 

zgodnie z terminem określonym w  ust. 1, do wszystkich obiektów Zamawiającego ujętych w 

Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.” 
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Odpowiedź 2.  

Pełnomocnik Zamawiającego akceptuje proponowaną zmianę i umieści ją finalnej wersji 

umowy przedkładanej stronom do podpisu.   

Pytanie 3. 

Załącznik nr 3 § 7 ust 7 - Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 

dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 

obrocie energią elektryczną, za przekroczenie 14- dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji 

Zamawiającemu przysługuje prawo do bonifikaty. Reklamacja nie może zostać uwzględniona 

automatycznie. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu w części: „Nie 

rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie będzie poczytane jako uznanie reklamacji i 

skutkować będzie wystawieniem przez Wykonawcę faktury korygującej.” 

Odpowiedź 3. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w przypadku złożenia reklamacji, okres 14 dni jest 

wystarczający do jej skutecznego rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi Zamawiającemu. Termin ten 

ma również dyscyplinować Wykonawcę do sprawnego rozpatrywania spraw. Mając także na 

uwadze fakt, iż tego typu zapisy w umowach sprzedaży energii są obecnie spotykane na rynku, 

Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do uwzględnienia proponowanej zmiany.  

Pytanie 4. 

Załącznik nr 3 § 11 ust 5 - 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 4. 

Po rozstrzygnięciu postępowania wszystkie taryfy w ramach danej grupy taryfowej będą 

miały jednakową stawkę za 1 kWh energii, tak więc ew. późniejsza zmiana taryfy OSD dla danego 

PPE nie ma wpływu na wycenę oferty. W § 11 ust. 5 wskazane jest, iż zmiana ilości PPE jest możliwa 

osobno w ramach każdej z grup taryfowych wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy – czyli 

ujętych w SIWZ i wycenionych przez wykonawcę. Taki warunek jest również określony w pkt. 3.6 

SIWZ, nie ma więc podstaw do zmiany zapisów. 

 

 

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. 

Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do 04.11.2016 r. do godz. 12.00  

 

 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 

(-) 
Arkadiusz Piotrowski 


