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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/XXXI 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 - projekt umowy - § 8 ust. 1 - Mając na uwadze art. 6b ust. 2 Ustawy 

prawo energetyczne: „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w 

zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw 

gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, 

jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co 

najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”, Wykonawca zwraca się o dostosowanie 

zapisu zawartego w § 8 ust. 1 zgodnie z treścią cytowanego artykułu. 

Odpowiedź 1.  

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

interesy Zamawiającego, a zawiadomienie i wezwanie dłużnika do zapłaty nie obciążają w sposób 

nadmierny Wykonawcy, są natomiast przejawem dobrych praktyk handlowych. Nie są również one 

w żaden sposób sprzeczne z ustawą Prawo Energetyczne, tak więc Pełnomocnik Zamawiającego nie 

uwzględnia wniosku Wykonawcy. Projekt Umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie nr 2. 

Załącznik nr 1.1,1.2,1.3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –  zwracam się z 

prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy, 

uzupełni zestawienie w wersji edytowalnej o n/w dane: 
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- okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 

- czy do Sprzedawcy należy wysłanie wypowiedzenia obecnie obowiązującej umowy 

Odpowiedź 2.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w pkt 3.5 SIWZ zawarte są informacje dotyczące 

statusu poszczególnych Zamawiających w szczególności w zakresie pierwszej/kolejnej zmiany 

sprzedawcy oraz  posiadanych umów kompleksowych i ich wypowiedzeń. Jeżeli zaistnieje taka 

konieczność, Pełnomocnik Zamawiającego wraz z danym Zamawiającym będą przygotowywali lub  

uzupełniali i niezbędne dane oraz  informacje, które zostaną przekazane Wykonawcy w formie 

edytowalnej. 

Pytanie nr 3. 

Załącznik nr 1.1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zwraca się 

z prośbą o określenie prawidłowej grupy taryfowej dla 8 PPE Miasto i Gmina Sanniki. Wykonawca 

informuję, że taryfa D12 nie występuje w taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energa 

Operator. 

Odpowiedź 3.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż  taryfa D12 występowała tylko dla Energa 

Operator Oddział Płock i została zmieniona na taryfę C12o. Informacje w dokumentacji zostają 

skorygowane.  

Pytanie nr 4. 

Załącznik nr 1.2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zwraca się 

z prośbą o określenie prawidłowej grupy taryfowej dla 1 PPE Miasto i Gmina Sanniki. Wykonawca 

informuję, że taryfa C22c  nie występuje w taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energa 

Operator. 

Odpowiedź 4.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż  taryfa C22c występowała tylko dla Energa 

Operator Oddział Płock. Prawidłowa taryfa dla wskazanego PPE jest obecnie C21. Informacje w 

dokumentacji zostają skorygowane.  

 

 

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. 

Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do 24.10.2018 r. do godz. 12.00  

 

 

 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 

(-) 
Arkadiusz Piotrowski 

 


