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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 
XXIX 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), 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. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany 

adres e-mail? 

Odpowiedź 1 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający nie wyrażają zgody na przesyłanie 

faktur wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail; może to być jednak uzupełnienie do 

tradycyjnej wysyłki w formie papierowej. 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w przypadku wprowadzenia 

przez Ustawodawcę 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? 

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 (tj. cena bez podatku VAT) jedynie w 
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przypadku zmiany wysokości podatku akcyzowego na energię elektryczną (§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.  

Pytanie nr 3: 

Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych PPE? 

Odpowiedź 3.  

Zamawiający uczestniczący w poprzednich postępowaniach mają różnych sprzedawców dla 

różnych PPE – w przeważającej większości jest to PGE Obrót, Tauron Sprzedaż ( oświetlenie) oraz 

Energa Obrót ( część w taryfie B). W przypadku PPE z umowami kompleksowymi i pierwszą zmianą 

sprzedawcą jest właściwa spółka obrotu z terenu OSD. Jeżeli będzie taka konieczność, szczegółowe 

dane zostaną przekazane wyłonionemu Wykonawcy. 

Pytanie nr 4: 

Czy w przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia, wolumen referencji ma 

zostać zsumowany, czy referencje mają być załączone do poszczególnych części zgodnie z 

wolumenem odpowiednim dla danej części podanym w SIWZ? 

Odpowiedź 4.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż wolumeny referencji nie muszą być sumowane, 

musza natomiast spełniać minimalne wymagania określone dla każdej z części Zamówienia w której 

składana jest oferta. 

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający ma świadomość, że nie wszyscy Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego, na 

terenie których znajdują się PPE objęte postępowaniem, przekazują dane pomiarowo- 

rozliczeniowe umożliwiające niezależnym sprzedawcą energii elektrycznej rozliczanie zgodnie z 

okresem udostępniania danych. W związku z tym prosimy o modyfikację § 6 ust. 1 umowy na 

„Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w 

jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie danych rzeczywistych” 

Odpowiedź 5.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający ze względów na dyscyplinę 

budżetową preferują jednomiesięczne okresy rozliczeniowe, również w umowie dystrybucyjnej. 

Zamawiający oczekują że rozliczenia z Wykonawcą będą przeprowadzane wyłącznie w oparciu o 

zweryfikowane dane pomiarowe udostępnione przez OSD, a w szczególności zaś oczekuje 

regularnego wystawiania faktur rozliczeniowych niezwłocznie po udostępnieniu danych przez OSD. 

Zapis umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa 

dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w 

przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności 

związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu 
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dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o przekazanie informacji o 

sposobie i formie dysponowania obiektami. 

Odpowiedź 6.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający biorący udział w postępowaniu 

oświadczyli, iż posiadają stosowne tytuły prawne oraz prawo do zakupu energii elektrycznej do 

obiektów wskazanych w postępowaniu. 

Pytanie nr 7: 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? 

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; 

- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy; 

- numer ewidencyjny  

- numer PPE; 

Odpowiedź 7: 

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 załączniku 1 do SIWZ.  

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS)  

do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy? 

Odpowiedź 8.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż niezbędne dokumenty: KRS, NIP, Regon, 

pełnomocnictwo dla Wykonawcy będą dołączone przez Zamawiającego do podpisywanej Umowy 

sprzedaży energii elektrycznej. 
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Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego ? Jeśli tak, prosimy  

o jego wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.  

Odpowiedź 9.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający posiadający rozdzielone umowy 

dystrybucyjne mają domyślnie wskazanego  sprzedawcę rezerwowego – spółkę obrotu z właściwej 

grupy kapitałowej OSD. W przypadku dotychczasowych  umów kompleksowych, sprzedawca 

rezerwowy będzie wskazany przy zawierani umów dystrybucyjnych 

 Pytanie nr 10: 

Wnioskujemy o dopisanie w par. 4 ust. 3 wzoru Umowy- załącznik nr 3 do SIWZ, zapisu: (…) 

po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu pisemnej reklamacji Zamawiającego. Wykonawca musi 

ocenić, czy zaszła przesłanka powodująca naliczenie kar umownych.  

Odpowiedź 10.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż nie przewiduje wprowadzenia tego rodzaju zmiany 

w umowach zawieranych z Wykonawcą. 

Pytanie nr 11: 

Wnioskujemy o dostosowanie par. 8 ust. 1 wzoru Umowy - załącznik nr 3 do SIWZ,  

do obowiązujących zapisów prawa energetycznego tj. art. 6b ust. 1 „Przedsiębiorstwo energetyczne 

wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub 

energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli: 

1) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw 

lub energii; 

2) odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni  

po upływie terminu płatności.” 

Odpowiedź 11.  

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 12: 

Nawiązując do ekwiwalentności stron, wnioskujemy o dodanie zapisu w par. 10 wzoru 

umowy – załącznik nr 3 do SIWZ:  

„Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego 

następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że 

Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W 

takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z 

oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu 

Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od 

zawarcia Umowy do ……………..., od dokonania wypowiedzenia Umowy. W wypadku rozwiązania 

umowy w  trybie niniejszego ustępu w okresie do …………………., Zamawiający jest zobowiązany do 

zapłaty Wykonawcy  kwoty obliczonej według  poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy 

Rozwiązaniu): 

                                                                  OPR = 30 % *  CE 

OPR  -  Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;   

CE      - przychód jaki uzyskałby Wykonawca  ze sprzedaży energii przewidzianej w planie 

sprzedaży energii po cenach określonych w § …… Umowy , w okresie od dnia rozwiązania Umowy 

do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do …………………….; 

W nawiązaniu do informacji zawartej w punkcie 9 Istotnych Warunków Umownych, 

wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowy będzie stanowiło ryzyko dla Wykonawcy, a 

określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje ewentualne straty i pozwoli na obniżenie 

kalkulacji ofertowej. 

Odpowiedź 12.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż umowa z Wykonawcą zawarta zostaje zgodnie z 

warunkami ustawy PZP 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 lub innych nieprzewidzianych sytuacji jak np. 

likwidacja jednostki. 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. 

Pytanie nr 13: 

Zapisy par. 11 ust. 4 lit. a wzoru Umowy - załącznik nr 3 do SIWZ,  budzą wątpliwości. 

Powołując się na art. 509 Kodeksu Cywilnego, podkreślamy, że Wykonawca może bez zgody 

dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią. Oczywiście jest to tylko możliwość, która może 

ale nie musi zaistnieć. Prosimy więc o uwzględnienie zapisów Kodeksu Cywilnego we wzorze 

Umowy.  

Odpowiedź 13.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy 

w § 11 ust4, gdyż strony mają prawo umówić się w inny sposób ( „zastrzeżenie umowne”). 

 

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. 

Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do 19.10.2017 r. do godz. 12.00  

 

 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 

(-) 
Arkadiusz Piotrowski 

 


