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

„Zakup Energii Elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych 
XXX 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 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. 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 

 

Pytanie 1. 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 6 ust. 4, 5, 6, 7 - Uprzejmie informujemy, że sposób dokonywania 

korekt określa umowa o świadczenie usługi dystrybucji. Wykonawca nie otrzymuje informacji w jaki 

sposób dokonana jest korekta i na podstawie jakich urządzeń a dokonanie korekty jest uzależnione 

od otrzymania od Operatora skorygowanych danych pomiarowych na Platformie Wymiany 

Informacji. Również dane dotyczące korekt przekazywane są w sposób opisany powyżej. W związku 

z powyższym wnosimy o usunięcie zapisów z ust. 4, 5, 6 i modyfikację ust, 7 do treści: "W przypadku 

stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego, które 

spowodowały zawyżenie lub zaniżenie pobranej energii elektrycznej, Wykonawca jest zobowiązany 

do dokonania korekty błędnie wystawionej faktury po otrzymaniu skorygowanych danych 

pomiarowych od OSD." 

Odpowiedź 1.  

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, szczególnie w przypadku gdy Wykonawca wystawia 

fakturę sprzedażową w oparciu o rażąco błędne dane otrzymane z OSD. Pełnomocnik 

Zamawiającego informuje również, iż obecny zapis - § 6 ust. 7 jest tożsamy z zapisem 

proponowanym przez Wykonawcę. Wzór umowy pozostaje bez zmian. 
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Pytanie nr 2. 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 6 ust.  8 pkt. 1) - Wnosimy o określenie, czy poprzez  zwrot 

„prawidłowo wystawiona faktura” Zamawiający rozumie fakturę sporządzoną zgodnie z ustawą o 

rachunkowości. Ewentualnie będą inne kryteria determinujące ocenę Zamawiającego co do 

nieprawidłowego sporządzenia faktury. 

Odpowiedź 2.  

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, iż ma na myśli kwestie merytoryczne: wystawiona 

faktura musi być zgodna ustawą o rachunkowości oraz poprawna pod względem formalnym i 

rachunkowym, a w szczególności z uwzględnieniem prawidłowych danych Zamawiającego i ew. 

Odbiorcy oraz ceny jednostkowej za energię elektryczną czynną. 

Pytanie nr 3. 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 7 ust. 7 - Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń w 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. 

Odpowiedź 3.  

Pełnomocnik Zamawiającego oczekuje, szybkiego i sprawnego rozpatrywania reklamacji, a 

mając na uwadze fakt, iż tego typu zapisy w umowach sprzedaży energii są praktykowane na rynku, 

Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do uwzględnienia proponowanej zmiany. Zapis 

pozostaje bez zmian. 

Pytanie nr 4. 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 11 - Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do umowy 

zapisu, że 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 Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą 

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 PPE w ramach danych grup taryfowych będą 

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

PPE nie ma wpływu na wycenę oferty przez Wykonawcę. W § 11 ust. 5 wskazane jest, iż zmiana taka 

jest możliwa jedynie dla punktów poboru znajdujących się opisie przedmiotu Zamówienia  

Złącznik nr 1 do SIWZ – czyli de facto w obrębie jednego rodzaju grup taryfowych. Taki zapis jest 

również określony w pkt. 3.6 SIWZ. Zapisy pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 5. 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji (dot. punktów poboru Szpitali), czy 

Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące 

zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez 

Wykonawcę?  

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni 

w  umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia 

zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę?  

Odpowiedź 5. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż nie przewiduje wprowadzenia w umowach 

zawieranych z  Zamawiającymi żadnych zapisów dotyczących zabezpieczenia realizacji zamówienia 

ani zabezpieczenia należności w stosunku do żadnej ze  Stron. 

Pytanie nr 6. 

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 według 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? 

Wzór Pełnomocnictwa: 

 

PEŁNOMOCNICTWO z dnia …………………… 

NAZWA FIRMY ……………………….. 

ADRES …………………………………. 

NIP  ……………………………………... 

REGON ………………………………… 

KRS …………………………………….. 

Działając w imieniu i na rzecz firmy……………………………………....................................... 

…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na rzecz: 

……………..(nazwa Wykonawcy)……………., do dokonania następujących czynności związanych 

ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej: 

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji 
zawartej z ……………….. Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej. 

2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej 
i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej 
dotychczasowemu sprzedawcy lub Umowy Świadczenia Usług Dystrybucyjnych. 

3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży 
energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym), w tym przez złożenie Operatorowi 



 

4 

Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według 
wzoru   skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w 
imieniu mocodawcy  zawierać będzie m.in.  bezwarunkową zgodę  na zawarcie pomiędzy 
mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  umowy na czas nieoznaczony na 
warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej 
taryfy  Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej  jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi 
dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki 
dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także  zobowiązanie o 
przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii 
elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi 
dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej 
umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym 
pełnomocnictwo zostanie przedłożone,  przyjmują do wiadomości  że 
pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i 
składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik 
takiego poręczenia udzielił. 

4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. 

5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom ………………. 
oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem 
…………… do wykonywania takich czynności oraz właściwemu Operatorowi Systemu 
Dystrybucyjnego i jego pracownikom, w zakresie zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy 
sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym na warunkach określonych przez 
tego sprzedawcę. 

6. Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań o 
których mowa w pkt od 1 do 5 

  

Oświadczam(y), że: 

- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą 

umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej, 

- okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z 

datą  …………………... 

Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem 

faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy 

oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam 

własnoręcznym podpisem. 

  

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas 

obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z ……………………. 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany 

sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

Podpis(y) Mocodawcy 
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Odpowiedź 6. 

W ocenie Pełnomocnika Zamawiającego Wzór Pełnomocnictwa (załącznik nr 3.2a do SIWZ) 

wyczerpuje zakres działań Wykonawcy wobec OSD i jest od wielu lat bez zastrzeżeń akceptowany 

przez wszystkie OSD. Opcjonalnie, w razie konieczności zawarcia przez Wykonawcę umowy 

dystrybucyjnej w imieniu Zamawiającego, do pełnomocnictwa może zostać dołączone stosowne 

oświadczenie Zamawiającego o zgodzie na zawarcie umowy dystrybucyjnej przez Wykonawcę wg 

wzoru stosowanego przez danego OSD, lub też dodatkowe pełnomocnictwo stosowane przez 

Wykonawcę. Będą to ustalenia indywidualne miedzy Zamawiającym a wyłonionym Wykonawcą. 

Pytanie nr 7. 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty 

poszczególnych jednostek. Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również 

załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany 

sprzedawcy n/w dokumentów każdej jednostki objętej postępowaniem: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

- 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. 

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające 

błędne dane, skutkiem czego może okazać się 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 7. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż niezbędne dokumenty służące do poprawnego 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy: KRS, NIP, Regon, pełnomocnictwo dla 

Wykonawcy, dokument umocowania dokument umocowania dla osoby podpisującej będą 

dołączone przez Zamawiającego do każdej podpisywanej Umowy sprzedaży. W razie zaistnienia 

konieczności wszelkie potencjalne wątpliwości będą wyjaśniane z osobami odpowiedzialnymi 

u  Zamawiającego. 

 

 

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. 

Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do 24.07.2018 r. do godz. 12.00  

 

 

 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 

(-) 
Arkadiusz Piotrowski 

 


