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Dot.: postępowania nr 2015/S 149-275156 
 
 

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

„Zakup Energii Elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych 
XX 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. 

SIWZ pkt2.2 lit. b), pkt. 2.3 lit.  b), pkt2.4 lit. d) – Wykonawca uprzejmie informuje, że 

Zamawiający jako strona dotychczasowych umów sprzedaży, kompleksowych oraz umowy o 

świadczenie usług dystrybucji posiada wszystkie niezbędne dokumenty i informacje w powyższym 

zakresie. Jednocześnie nadmieniamy, że za poprawność przekazanych danych odpowiada 

Zamawiający. Zarówno obecny sprzedawca jak i OSD nie udostępnia danych w powyższym 

zakresie. W związku z powyższymi wyjaśnieniami zwracamy się z prośbą o rozważenie wykreślenia 

z w/w punktów treści “[...] oraz ustalenia w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych 

informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy [...]“. 

Odpowiedź 1.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Wykonawca otrzyma dane przekazane przez 

Zamawiających, dotyczący umów, okresów wypowiedzeń itp.  które mogą być potrzebne w 

procesie zmiany sprzedawcy, przekazane zostaną również kontakty do osób odpowiedzialnych za 

te działania u poszczególnych Zamawiających, gdzie w razie konieczności będzie można uzyskać 

dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. Jednakże w specyficznych sytuacjach, na podstawie 

otrzymanego Pełnomocnictwa, Wykonawca będzie uprawniony do samodzielnego uzyskania 

niezbędnych informacji od sprzedawcy lub właściwego OSD. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 2. 

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 2.  

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. 

Pytanie 3. 

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 od OSD . 

Odpowiedź 3.  

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. 
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Pytanie 4. 

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 niedopłata zostanie uregulowana na podstawie 

faktury korygującej Vat. W przypadku zakończenia trwania umowy nadpłata podlega zwrotowi 

Zamawiającemu, a niedopłata zostanie przez niego uregulowana na rzecz Wykonawcy.” 

Odpowiedź 4 .  

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. 

Pytanie 5. 

W załączniku nr 3 do SIWZ § 11 ust. 1 Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie 

przedmiotowego zapisu o informację, że Wykonawca dokona zgłoszenia umowy do OSD pod 

warunkiem, że Zamawiający terminowo przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne dane do 

skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy. 

Odpowiedź 5.  

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania, Wykonawca otrzyma od Pełnomocnika 

Zamawiających wszystkie niezbędne dane służące poprawnemu przeprowadzeniu procesu zmiany 

sprzedawcy w edytowalnej wersji elektronicznej. Wykonawca otrzyma również listę osób 

odpowiedzialnych z ramienia Zamawiających za realizację niniejszego Zamówienia wraz z 

telefonami oraz adresami e-mail. Pełnomocnik Zamawiających dołoży wszelkich starań, aby 

podpisane umowy dotarły do Wykonawcy w terminie zapewniającym prawidłowe i terminowe ich 

zgłoszenie w OSD. Zapis w § 11 ust. 1 pozostaje bez zmian. 

Pytanie 6. 

W załączniku nr 3 do SIWZ § 11 ust. 3 W związku z faktem, że w świetle nowych IRiESD 

Wykonawca nie jest w stanie zmienić grup taryfowych podczas procesu zmiany sprzedawcy 

(umowa o świadczenie usług dystrybucji zawierana jest na warunkach dotychczasowej umowy 

kompleksowej w zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji) zmiana grupy 

taryfowej powinna nastąpić przed procesem zmiany sprzedawcy lub po przeprowadzeniu procesu 

zmiany sprzedawcy. Jednocześnie nadmieniamy, że do OSD mogą być potrzebne dodatkowe 
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informacje nie ujęte w załącznikach. W związku z powyższymi wyjaśnieniami Wykonawca zwraca 

się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: „ zmian grupy 

taryfowej jest możliwa jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz 

wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy oraz po otrzymaniu wszystkich niezbędnych 

informacji do wystąpienia o jej zmianę” Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o 

uwzględnienie powyższej modyfikacji w treści SIWZ. 

Odpowiedź 6.  

Pełnomocnik zamawiających informuje, iż nie oczekuje przeprowadzania zmian grup 

taryfowych podczas procesu zmiany sprzedawcy. Ponieważ po rozstrzygnięciu postępowania 

wszystkie taryfy w ramach danej grupy taryfowej będą miały jednakową stawkę za 1 kWh to   ew. 

zmiana grupy taryfowej nie ma wpływu na wycenę oferty.  Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 7. 

Czy Zamawiający (dot. Punktów poboru Szpitali) uwzględni w umowie zapisy 

zaproponowane przez wyłonionego w postępowaniu wykonawcę, dotyczące zabezpieczenia 

realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe. 

Odpowiedź 7.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż nie przewiduje wprowadzenia tego rodzaju 

zapisów w umowach zawieranych z Zamawiającymi. 

Pytanie 8. 

W załączniku nr 1.3 do SIWZ Część 3 zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie 

taryfy dla Zamawiającego Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie. 

Odpowiedź 8.  

Poprawna taryfa dla wskazanego PPE to B23.  

Pytanie 9. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego w załączniku z punktami Taryfa Bxx 

są PPE w taryfie C11 (Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie) oraz C12a (SPZZOZ w Lipsku). 

Odpowiedź 9.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż jest to zabieg celowy, mający zapewnić zawarcie 

przez Zamawiającego jednej umowy sprzedaży energii z Wykonawcą dla głównego PPE w taryfie Bxx 

oraz dodatkowego w taryfie Cxx. Taryfy w zakresie dystrybucji pozostają bez zmian.  

Pytanie 10. 

Czy punkty poboru energii znajdujące się w grupie taryfowej Bxx są lub będą dostosowane 

do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do 

zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy nastąpi dostosowanie oraz jakiego punktu 

poboru to dotyczy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku niedostosowania ich do zasady TPA 

po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa. 

Odpowiedź 10.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający biorący udział w postępowaniu 

oświadczają, iż układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są obecnie 
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dostosowane lub też zostaną dostosowane do zasady TPA najpóźniej na dzień skutecznego 

wypowiedzenia obecnych umów dostawy energii  dla tej części Zamówienia. 

Pytanie 11. 

Jakie są okresy wypowiedzeń umów kompleksowych dla Zamawiających którzy procedurę 

zmiany sprzedawcy będą przechodzić po raz pierwszy. 

Odpowiedź 11.  

W przypadku  umów kompleksowych, gdzie po raz pierwszy przeprowadzana będzie zmiana 

sprzedawcy obowiązują okresy wypowiedzenia 1 lub 3 miesiące (lub zgodnie z OW UK). 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie posiada 6 miesięczny okres wypowiedzenia 

umów kompleksowych – wypowiedzenie zostało złożone ze skutkiem na 31.12.2015 r 

Pytanie 12. 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania 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 (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 12.  

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 – 1.3 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. 

Pytanie 13. 

Czy w zakresie warunku przedstawionego w  rozdz. 4 pkt. 4.1.2 Zamawiający  dopuszcza  

przedstawienie referencji  z wykonanego zamówienia obejmującego dostawę energii elektrycznej  

i świadczenie usług dystrybucji? 

Odpowiedź 13.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż dopuszcza możliwość przedstawienia referencji z  

zakresu świadczenie usług sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. 
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Pytanie 14. 

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 ust. 2 § 5 Załącznika nr 3 do SIWZ 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 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. 

Pytanie 15. 

Wnosimy o zmianę ust. 8 pkt. 1 § 6 Załącznika nr 3 do SIWZ na zapis: „Wykonawca na 

koniec okresu rozliczeniowego, w terminie 14 dni od otrzymania od lokalnego OSD wskazań 

liczników wystawia Zamawiającemu fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 

fakturze, ale nie krótszym niż 21 dni od daty wystawienia faktury VAT” 

Odpowiedź 15.  

Pełnomocnik zamawiającego nie widzi podstaw do wprowadzenia takiej modyfikacji, a w 

szczególności oczekuje niezwłocznego i regularnego wystawiania faktur rozliczeniowych po 

udostępnieniu danych przez OSD. Zapis pozostaje  bez zmian. 
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Pytanie 16. 

Wnosimy o usunięcie z ust. 1 § 8 Załącznik nr 3 do SIWZ zapisu: „pomimo uprzedniego 

bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w wyznaczonym 

dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz po powiadomieniu Zamawiającego na piśmie o 

zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i zamiarze wypowiedzenia umowy”.  

Odpowiedź 16.  

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

3 do SIWZ  zabezpieczają  interesy Zamawiającego i nie obciążając w nadmierny sposób 

Wykonawcy. 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 17. 

Wnosimy o usunięcie ust. 4 § 11 Załącznika nr 3 do SIWZ 

Odpowiedź 17.  

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na usunięcie  zapisu ust. 4 § 11 Załącznika nr 

3 do SIWZ. Projekt Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ)  pozostaje bez zmian. 

Pytanie 18. 

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 

K – 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 18.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż umowa z Wykonawcą zawarta zostaje na czas 

określony i nie przewiduje się możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia przez żadną ze stron, 

za wyjątkiem sytuacji rażącego i uporczywego naruszania postanowień umowy przez którąkolwiek 

ze stron. W takim przypadku strony mogą dochodzić wzajemnie roszczeń na podstawie przepisów 

Kodeksu Cywilnego. W związku z powyższym, Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do 

wprowadzenia proponowanej zmiany. Projekt umowy pozostaje bez zmian. 
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Pytanie 19. 

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 19.  

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 – 1.3 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. 

Pytanie 20. 

Prosimy o informację czy proces zmiany sprzedawcy u Zamawiającego będzie 

przeprowadzany po raz pierwszy czy po raz kolejny? 

Odpowiedź 20.  

Proces zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzany przeważnie po raz kolejny, dla 3 

Zamawiających po raz pierwszy, również mogą wystąpić nowe, pojedyncze PPE gdzie będzie to 

również po raz pierwszy, Szczegółowe informacje zawarte są w  pkt 2.5  SIWZ. 

Pytanie 21. 

Czy wszystkie układy pomiarowo – rozliczeniowe  u Zamawiającego są dostosowane do 

usługi TPA ? 

Odpowiedź 21.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający biorący udział w postępowaniu 

oświadczają, iż układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są obecnie 

dostosowane lub też zostaną dostosowane do zasady TPA najpóźniej na dzień skutecznego 

wypowiedzenia obecnych umów dostawy energii  dla tej części Zamówienia. 

Pytanie 22. 

Zwracamy się z prośba o podanie okresu/ -ów wypowiedzenia obecnie obowiązującej/ -cych 

umowy/ -ów  na sprzedaż energii elektrycznej.   
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Odpowiedź 22.  

W przypadku rozdzielonych umów sprzedażowych, gdzie jest kolejna zmiana sprzedawcy, 

obecne umowy są zawarte na czas określony do 31.12.2015 i nie wymagają wypowiedzenia. W 

przypadku  umów kompleksowych, gdzie po raz pierwszy przeprowadzana będzie zmiana 

sprzedawcy obowiązują okresy wypowiedzenia 1 lub 3 miesiące (lub zgodnie z OW UK). 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie posiada 6 miesięczny okres wypowiedzenia 

umów kompleksowych – wypowiedzenie zostało złożone ze skutkiem na 31.12.2015 r 

Pytanie 23. 

Wnosimy o podanie nazwy obecnego sprzedawcy energii elektrycznej Zamawiającego. 

Odpowiedź 23.  

W przypadku umów kompleksowych sprzedawcami są spółki z właściwej  grupy kapitałowej 

tj. PGE Obrót, Energa Obrót, Tauron Sprzedaż, ENEA S.A.  

W przypadku umów rozdzielonych, dla Zamawiających gdzie odbywa się kolejne 

postępowanie przetargowe sprzedawcą jest PGE Obrót, Energa Obrót, RWE Polska, Tauron 

Sprzedaż oraz w pojedynczych PPE - GREEN S.A. Wyłoniony Wykonawca, o ile będzie potrzebował, 

po rozstrzygnięciu postępowania, otrzyma dostępne u Pełnomocnika Zamawiającego szczegółowe 

informacje dotyczące obecnego Sprzedawcy dla  każdego z Zamawiających. 

Pytanie 24. 

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 24.  

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 25. 

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”. 

Wykonawca wnioskuje o dodanie w/w zapisu w szczególności do umów zawieranych z 

Firmą „Z. Osiński” s.c. Janina Osińska-Łopaciuk, Andrzej Łopaciuk oraz Międzyleskim Szpitalem 

Specjalistycznym w Warszawie i Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie. 
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Wykonawca wskazuje, że jeśli Zamawiający nie wprowadzi proponowanych zapisów może 

to spowodować, że Zamawiający uzyska wyższe ceny w postępowaniu przetargowym albo część 

Wykonawców nie złoży ofert z uwagi na ryzyko niespłacalności należności. 

Odpowiedź 25.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż  proponowany sposób zabezpieczeń interesów 

Wykonawcy jest rażąco wygórowany oraz niewspółmierny do zobowiązań Zamawiającego. Sposób 

postępowania celem w przypadku zwłoki w zapłacie powyżej 30 dni określają zapisy § 8 ust 1 – 3 i 

są one wystarczające do zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Pełnomocnik nie wyraża zgody 

na wprowadzenia tego typu zapisów do Umowy.  

Pytanie 26. 

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

umowy) tj.: 

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 26.  

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. 

Pytanie 27. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie z SIWZ (rozdział 4 pkt 4.1 ppkt 2 i 3) zapisu 

zawartego w rozdziale „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych 

warunków” odnoszącego się do spełnienia warunku posiada wiedzy i doświadczenia w zakresie 

wykonania dla co najmniej trzech klientów sprzedaży energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 

5 GWh w skali roku, dla każdego oddzielnie. 

Wykonawca wskazuje bowiem, iż zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej 

(dalej KIO) Warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia ma być 
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miernikiem, wskazującym, że wykonawca, który w swej przeszłości zawodowej wykonywał 

określone zadania, zbliżone zakresem do tego, które jest przedmiotem zamówienia - wykona je w 

sposób prawidłowy.( Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 marca 2014 r., KIO 395/14) Powyższe 

nie oznacza, że te zadania mają być tożsame, czy identyczne z przedmiotem zamówienia 

wystarczy by miały one zbliżony charakter i pozwalały ocenić kwalifikacje wykonawcy. Wskazać 

zatem należy, iż wymóg wykonania dla co najmniej trzech klientów sprzedaży energii elektrycznej 

w rozmiarze co najmniej 5 GWh w skali roku, dla każdego oddzielnie, tj. dostaw energii w ilości, 

jaką chce zamówić Zamawiający, preferuje dużych dostawców ograniczając dostęp do zamówienia 

mniejszym dostawcom energii którzy mogą się legitymować dużą ilością dostaw mniejszej ilości 

energii co również spełnia wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia w przedmiocie objętym 

zamówieniem publicznym. Wskazać jednak należy, iż w sytuacji, gdy pierwszy wykonawca dokonał 

co najmniej trzech dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 5 GWh każda, a 

drugi dostawca np. sześciu mniejszych dostaw opiewających łącznie na tą samą ilość energii to 

jego kwalifikacje praktycznie będą zbliżone do pierwszego dostawcy, jednak formalnie nie 

zostanie on dopuszczony do przetargu. Zdaniem wykonawcy taki sposób dokonywania oceny 

spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia  nie zapewnia  realizacji podstawowej 

zasady udzielania zamówienia publicznego, tj. uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych). Tym samym nieusunięcie w/w 

zapis lub nie dokonanie jego zmiany spowoduje że nie zapewnione zostaną warunki uczciwej 

konkurencji i niemożliwie będzie ubieganie się o zamówienie przez wykonawców zdolnych do jego 

prawidłowego wykonania.  

Wskazać również należy, co wielokrotnie podkreśla KIO, iż opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu nie może ograniczać dostępu do zamówienia 

wykonawcom zdolnym do wykonania zamówienia (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 

listopada 2015 r., KIO 2358/14). Wykonawcami zdolnymi do wykonania zamówienia niewątpliwe 

są wykonawcy, którzy sprzedawali energię w mniejszej niż wymagana ilości energii (wykonania dla 

co najmniej trzech klientów sprzedaży energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 5 GWh w skali 

roku, dla każdego oddzielnie.), jednak w stosunku łącznym znacznie przewyższając wymagany 

wolumen w okresie jednego roku z uwagi na zrealizowanie kilku mniejszych zamówień.  

Powyższe sformułowanie zawarte w rozdział 4 pkt 4.1 ppkt 2 i 3 SIWZ wprost przeciwstawia 

się wyrokowi Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie C-

448/01, gdzie stwierdzono, że postawienie zbyt wygórowanego warunku udziału w postępowaniu 

może skutkować udaremnieniem realizacji celu dyrektyw wspólnotowych w dziedzinie zamówień 

publicznych, jakim jest otwarcie rynku zamówień na konkurencję. Trybunał wielokrotnie orzekł 

również, że zasada równego traktowania wykonawców leży u podstaw dyrektyw dotyczących 

procedur udzielania zamówień publicznych (zobacz w tym celu Sprawa C-470/99 UniversaleBau 

and Others [2002] ECR I-11617, paragraf 91, i Sprawa C-315/01 GAT [2003] ECR I-6351, paragraf 

73) oznacza to, że oferenci musza być w pozycji równości zarówno gdy formułują swoje oferty jak i 

w momencie, gdy owe oferty są oceniane przez instytucję zamawiającą (SIAC Construction, 

paragraf 34). 

Odpowiedź 27.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy 

wykonawcy spełniający warunki wiedzy i doświadczenia wskazane wprost w SIWZ albo o 

równoważnych parametrach, tj. takich które pozwolą ocenić kwalifikacje wykonawcy. Oznacza to 

że w postępowaniu mogą wziąć udział zarówno ci wykonawcy, którzy wykażą doświadczenie 
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polegające na wykonaniu co najmniej trzech dostaw energii o rozmiarze co najmniej 5 GWh każda 

dostawa w skali roku. Mogą również wziąć udział ci wykonawcy którzy wykażą doświadczenie 

polegające na dokonywaniu innej ilości dostaw energii elektrycznej o innych parametrach, 

jednakże sumarycznie opiewających na co najmniej tę samą ilość energii elektrycznej, jak 

wskazana w SIWZ.   

 

 

 

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty 

przetargowej. Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do 10.09.2015 r. do godz. 12.00  

 

 

 

 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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Arkadiusz Piotrowski 


