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

„Zakup Energii Elektrycznej dla podmiotów samorządowych 
XIX 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: 

 

Pytanie 1. 

W załączniku Nr 3 do SIWZ w §5 ust. 2. Z uwagi na możliwość zmiany  w okresie 

obowiązywania umowy przepisów skutkujących zmianą  ustawy prawo energetyczne wraz z 

aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków 

związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów Wykonawca zwraca się z prośbą o 

modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez 

podatku VAT) określona w ust. 1 ulega zmianie w przypadku zmiany opodatkowania energii 

elektrycznej podatkiem akcyzowym lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a 

w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy 

wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów 

dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę 

wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.” 

Odpowiedź 1.  

Pełnomocnik Zamawiającego oczekuje w postępowaniu takiego skalkulowania ceny (wraz  

ze wszystkimi składnikami pośrednimi zależnymi i możliwymi do przewidzenia przez Wykonawcę), 

aby obowiązywała ona przez cały okres umowy – czas określony. Pełnomocnik Zamawiającego 

informuje, iż przewiduje zmianę ceny jednostkowej netto jedynie w przypadku zmiany wysokości 

podatku akcyzowego na energię elektryczną (par. 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIZW projektu 

umowy na sprzedaż energii elektrycznej). 

W pozostałych przypadkach Pełnomocnik Zamawiającego wyklucza jakąkolwiek możliwość 

zmiany ceny jednostkowej za energię elektryczną. Biorąc powyższe pod uwagę, jak również cel, 
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jakiemu ma służyć postępowanie, nie widzimy podstaw do nanoszenia zmian w treści SIWZ we 

wskazanym w pytaniu zakresie i dodawania innych czynników jakie miałyby wpływ na zmianę ceny 

jednostkowej netto. Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 2. 

W załączniku nr 3 do SIWZ w § 6 ust. 4 -7. Wykonawca wyjaśnia, że nie ma wpływu na 

sposób dokonywanych korekt przez OSD. Zasady wyliczeń określa Taryfa OSD i Umowa o 

świadczenie usług dystrybucyjnych zawarta między Operatorem i Zamawiającym. Wykonawca 

otrzymuje jedynie dane o wielkości zużycia o jakie należy dokonać korekty. Wobec powyższego 

wnosimy o usuniecie z projektu umowy ust. 4 - 6. i jednocześnie o modyfikację zapisu w ust. 7 co do 

treści  „ w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowego , 

które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną 

Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur po otrzymaniu 

danych przez OSD” . 

Odpowiedź 2.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż umieszczony zapis precyzuje zasady rozliczeń 

między Stronami występujące w związku z ewentualnymi  błędami wskazań lub odczytów układów 

pomiarowo – rozliczeniowych u OSD, nie dotyczy zaś korekt Zamawiający – OSD.   Precyzyjne 

określenie tych zasad jest istotne dla Stron, w przypadku gdy Wykonawca wystawia fakturę 

sprzedażową w oparciu  o błędne dane otrzymane z OSD. Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi 

podstaw do uwzględnienia proponowanej zmiany w ust. 7, zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie3. 

W załączniku nr 3 do SIWZ w § 7 ust 7.  Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu 

w części dotyczącej nie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, które będzie poczytane jako 

uznanie reklamacji i skutkować będzie wystawieniem przez Wykonawcę faktury korygującej. 

Wyjaśniamy, że Operator skorygowane dane pomiarowe przekazuje w różnych okresach i może 

wystąpić przypadek, że dane nie będą udostępnione w w/w terminie. Wykonawca wówczas nie 

ma możliwości dokonania korekt. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o dokonanie 

modyfikacji w/w zapisu do treści: „Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia 

jej doręczenia. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności 

ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. W przypadku zakończenia trwania umowy nadpłata 

podlega zwrotowi Zamawiającemu, a niedopłata zostanie przez niego uregulowana na rzecz 

Wykonawcy.” 

Odpowiedź 3 .  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w przypadku złożenia reklamacji z powodu 

błędów występujących po stronie Wykonawcy, termin 14 dni jest wystarczający do jej 

skutecznego rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi Zamawiającemu. Natomiast jeśli przyczyną 

reklamacji są błędne dane pomiarowe przekazane przez OSD, okres ten jest również wystarczający 

do zbadania zasadności reklamacji oraz do wskazania Zamawiającemu przyczyny oraz sposobu 

dalszego  postępowania. Mając również 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. Zapis pozostaje bez zmian. 
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Pytanie 4. 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji kto jest obecnym Sprzedawcą dla obiektów? 

Odpowiedź 4.  

W przypadku umów kompleksowych sprzedawcami są spółki z właściwej  grupy kapitałowej 

tj. PGE Obrót, Energa Obrót,  RWE Polska.  

W przypadku umów rozdzielonych, dla Zamawiających gdzie odbywa się kolejne 

postępowanie przetargowe sprzedawcą jest PGE Obrót, Energa Obrót i Tauron Sprzedaż. 

Wyłoniony Wykonawca, o ile będzie potrzebował, to po rozstrzygnięciu postępowania, otrzyma 

szczegółowe informacje dotyczące obecnego Sprzedawcy dla  każdego z Zamawiających. 

Pytanie 5. 

Ile umów zostanie podpisanych po rozstrzygnięciu postępowania? Ilu będzie płatników? 

Odpowiedź 5.  

Po rozstrzygnięciu postępowania każdy z Zamawiających będzie podpisywał osobną umowę 

sprzedażową i będzie ich łącznie 39. Tylu samo będzie płatników. 

Pytanie 6. 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel? 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 (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 urnowy; 
- numer ewidencyjny;  
- numer PPE.  

W razie nieudostępnienia powyższych informacji po wyłonieniu Wykonawcy, skutkować 

będzie negatywnym przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy i możliwością 

bezumownego/ rezerwowego poboru energii elektrycznej. 

Odpowiedź 6.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Wykonawca otrzyma niezbędne dane  

w edytowalnej wersji elektronicznej. Dane te będą się pokrywały co do swojego zakresu z danymi 

zamieszczonymi w załącznikach 1.1 – 1.2 do SIWZ.  Po rozstrzygnięciu przetargu, wyłoniony 

Wykonawca otrzyma również od Pełnomocnika Zamawiających listę osób odpowiedzialnych z 

ramienia Zamawiających  za realizację niniejszego Zamówienia wraz z telefonami oraz adresami  

e-mail, tak aby  w razie konieczności mógł skorygować lub uzupełnić niezbędne dane. 
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Pytanie 7. 

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do obiektów 

ujętych w przeprowadzanym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego? W przypadku 

odpowiedzi negatywnej na to pytanie, prosimy o udzielenie informacji, kiedy Zamawiający 

zamierza uzyskać ten tytuł i czy podjął już niezbędne rozmowy w tym zakresie z właścicielem 

obiektów. 

Wskazujemy, że pojęcie tytuł prawny rozumiemy szeroko tj. może go stanowić zarówno 

stosunek cywilnoprawny o charakterze prawno-rzeczowym (np. własność), jak i obligacyjnym (np. 

najem). 

Odpowiedź 7.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający oświadczyli, iż posiadają stosowne 

tytuły prawne i prawo do zakupu energii elektrycznej do wskazanych obiektów. 

Pytanie 8. 

Czy jest możliwe podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź 8.  

Tak, po rozstrzygnięciu Postępowania każdy z Zamawiających otrzyma od Pełnomocnika 

przygotowaną Umowę Sprzedażową, która po podpisaniu przez Zamawiającego zostanie przez 

niego odesłana do wyłonionego Wykonawcy  razem z dokumentami formalnymi: NIP, REGON, 

dokument umocowania dla osoby podpisującej, służącymi do poprawnego przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy.  

Pytanie 9. 

W par. 8 ust. 1 wnioskujemy o wykreślenie następującej treści: „…, pomimo uprzedniego 

bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w wyznaczonym 

dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz po powiadomienia Zamawiającego na piśmie o 

zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i zamiarze wypowiedzenia Umowy". 

Odpowiedź 9.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zapisy zawarte w §8 ust 1 oraz ust.2 

zabezpieczają  interesy Zamawiającego i nie obciążając w nadmierny sposób Wykonawcy. Nie są 

one w żaden sposób sprzeczne z ustawą Prawo Energetyczne. Pełnomocnik Zamawiającego nie  

uwzględnia wniosku Wykonawcy. Projekt Umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 10. 

W par. 7 ust. 7 zd. 2 wnioskujemy o wykreślenie zapisu i wpisanie: „…., nie rozpatrzenie 

reklamacji w terminie powoduje, iż klientowi przysługuje bonifikata przewidziana w 

rozporządzeniu taryfowym.” 

Odpowiedź 10.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w przypadku złożenia reklamacji z powodu 

błędów występujących po stronie Wykonawcy, termin 14 dni jest wystarczający do jej 

skutecznego rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi Zamawiającemu. Natomiast jeśli przyczyną 

reklamacji są błędne dane pomiarowe przekazane przez OSD, okres ten jest również wystarczający 

do zbadania zasadności reklamacji oraz do wskazania Zamawiającemu przyczyny oraz sposobu 
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dalszego  postępowania. Mając również 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. Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 11. 

Wykonawca wnosi o udzielnie informacji kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla 

poszczególnych PPE Zamawiającego? 

Odpowiedź 11.  

W przypadku umów kompleksowych sprzedawcami są spółki z właściwej  grupy kapitałowej 

tj. PGE Obrót, Energa Obrót,  RWE Polska.  

W przypadku umów rozdzielonych, dla Zamawiających gdzie odbywa się kolejne 

postępowanie przetargowe sprzedawcą jest PGE Obrót Energa Obrót i Tauron Sprzedaż. 

Wyłoniony Wykonawca, o ile będzie potrzebował, to po rozstrzygnięciu postępowania, otrzyma 

szczegółowe informacje dotyczące obecnego Sprzedawcy dla  każdego z Zamawiających. 

Pytanie 12. 

Wykonawca wnosi o zmianę treści SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 3 do SIWZ (wzór 

umowy) tj.: w § 2 ust. 2 usunięcie pkt 3)  

Wykonawca wyjaśnia, iż dane pomiarowo-rozliczeniowe są udostępniane przez OSD. 

Odpowiedź 12.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie widzi podstaw do wprowadzenia 

proponowanej modyfikacji. Sprzedawca na życzenie Zamawiającego powinien udostępnić dane 

otrzymane z OSD a służące rozliczeniom z Zamawiającym. Zapis Umowy  pozostaje bez zmian. 

Pytanie 13. 

Wykonawca wnosi o zmianę treści SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 3 do SIWZ (wzór 

umowy) tj.: 

W § 8 dodanie ust 4  o treści: „W przypadku opóźnienia płatności powyżej 30 dni 

Wykonawca ma prawo do pisemnego wezwania Zamawiającego do złożenia zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy w formie: kaucji o wartości trzymiesięcznej wartości wymagalnych 

należności plus jeden okres rozliczeniowy lub aktu notarialnego o dobrowolnym podaniu się 

egzekucji w trybie art. 777 kpc lub gwarancji bankowej lub innej uzgodnionej przez strony formie. 

W przypadku nie dostarczenia zabezpieczenia , Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze 

skutkiem natychmiastowym”. 

Odpowiedź 13.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż  proponowany sposób zabezpieczeń interesów 

Wykonawcy jest niewspółmierny do zobowiązań Zamawiającego i nie wyraża zgody na 

wprowadzenia tego typu zapisów do Umowy.  

Pytanie 14. 

Wykonawca wnosi o zmianę treści SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 3 do SIWZ (wzór 

umowy) tj.: 
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W §11 ust 5 dodanie zapisów o treści: „Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, w 

przypadku: 

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3- 5 ustawy z dnia 1O października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

 lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia”. 

Wykonawca wyjaśnia, iż są to tzw. „klauzule waloryzacyjne”, określone w art. 142 ust. 5 

PZP, dotyczące umów zawieranych na okres dłuższy niż rok.  

Odpowiedź 14.  

Pełnomocnik Zamawiającego oczekuje w postępowaniu takiego skalkulowania ceny (wraz  

ze wszystkimi składnikami pośrednimi zależnymi i możliwymi do przewidzenia przez Wykonawcę), 

aby obowiązywała ona przez cały okres umowy – czas określony. Pełnomocnik Zamawiającego 

informuje, iż przewiduje zmianę ceny jednostkowej netto jedynie w przypadku zmiany wysokości 

podatku akcyzowego na energię elektryczną (par. 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIZW projektu 

umowy na sprzedaż energii elektrycznej). 

W pozostałych przypadkach Pełnomocnik Zamawiającego wyklucza jakąkolwiek możliwość 

zmiany ceny jednostkowej za energię elektryczną. Biorąc powyższe pod uwagę, jak również cel, 

jakiemu ma służyć postępowanie, nie widzimy podstaw do nanoszenia zmian w treści SIWZ we 

wskazanym w pytaniu zakresie i dodawania innych czynników jakie miałyby wpływ na zmianę ceny 

jednostkowej netto. Zapis pozostaje bez zmian. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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Arkadiusz Piotrowski 


