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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 
XXVII 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 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 

1579, 1920), 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. 

Na jaki okres Zamawiający ma zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji dla ppe 

objętych postępowaniem? 

Odpowiedź 1 

Umowy dystrybucyjne są zawarte na czas nieokreślony. 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający zawrze nowe umowy o świadczenie usług dystrybucji przed rozpoczęciem 

procedury zmiany sprzedawcy? Informujemy, że aby Wykonawca mógł przeprowadzić procedurę 

zmiany sprzedawcy, Zamawiający musi mieć zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji co 

najmniej na okres nowej umowy sprzedażowe 

Odpowiedź 2. 

Zamawiający oczekują, iż w przypadkach gdzie będzie to niezbędne, umowy o świadczenie 

usług dystrybucji zostaną zawarte w ich imieniu  przez Wykonawcę na podstawie Pełnomocnictwa 

i/lub oświadczenia woli, wg. procedur stosowanych przez właściwego OSD. 
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Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne  

do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych 

postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel)?. Wykonawca będzie 

potrzebował: 

a) danych: 
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 
- numer NIP 
- numer REGON 
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 
- przeznaczenie punktu poboru 
- grupa taryfowa  
- kod PPE 
- roczny wolumen energii elektrycznej 
- numer licznika 
- numer aktualnie obowiązującej umowy 
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy 
b) dokumentów: 
- pełnomocnictwo 
- 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 
- numer rachunku bankowego 

Odpowiedź 3.  

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. Pełnomocnik Zamawiającego nie posiada informacji o 

numerze rachunku bankowego Zamawiającego. Dokumenty formalne: NIP, REGON. KRS itd. 

Zostaną przesłane wraz z podpisaną przez Zamawiającego umową, lub w szczególnych wypadkach 

w formie elektronicznej.  

Pytanie nr 4: 

W nawiązaniu do par 11 ust 5 umowy, czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że ewentualne 

nowe punkty poboru energii elektrycznej muszą mieć grupy taryfowe zgodne z grupami 

wymienionymi w SIWZ i wycenionymi przez Wykonawcę? Dodawanie innych ppe w innych grupach 

taryfowych stanowi zmianę przedmiotu zamówienia, bowiem Wykonawcy kalkulują ceny w oparciu 

o dane podane przez Zamawiającego w SIWZ. 

Odpowiedź 4.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający zdają sobie z tego sprawę i nie 

przewidują dodawania nowych PPE z innych grup taryfowych niż wskazane w SIWZ (grupy Cxx, Gxx). 

Co więcej, po rozstrzygnięciu postępowania wszystkie taryfy w ramach danej grupy taryfowej będą 

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

PPE nie ma wpływu na wycenę oferty.  
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Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź 5.  

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 nr 6: 

Kto obecnie świadczy sprzedaż do ppe ujętych w postępowaniu? 

Odpowiedź 6.  

Dotychczasowym sprzedawcą dla Muzeum Azji i Pacyfiku jest innogy Polska S.A., a w gminie 

Andrzejewo – ENERGA OBRÓT S.A. 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający usunie lub zmieni treści pkt 3.2. b) SIWZ dostosowując ją do par 11 ust 3 

umowy?. Wykonawca nie może zawrzeć umów o świadczenie usług dystrybucji w imieniu 

Zamawiającego. Wnosimy o zmianę treści pkt 3.2 b) na ”Doprowadzenia do zawarcia przez 

Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji…” 

Odpowiedź 7.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie zmieni w/w zapisów. Wykonawcy udzielone 

zostaną wszelkie stosowne pełnomocnictwa i/lub oświadczenia woli niezbędne do zawarcia umów 

dystrybucyjnych, a umowy te powinny być zawarte zgodnie z obecnymi warunkami umów 

kompleksowych. 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający zmieni treść Par 11 ust 1. Umowy? Wykonawca nie może zagwarantować 

terminowego zgłoszenia np. w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej. W związku z 

czym wnosimy o usunięcie słowa „terminowo”. Wykonawca zgłasza nową umowę do realizacji po 

jej podpisaniu i otrzymaniu kompletu wymaganych i poprawnych danych do zgłoszenia. 

Odpowiedź 8.  

Pełnomocnik zamawiającego nie zmieni treści par 11 ust 1 . Zamawiający mają świadomość 

obowiązujących terminów i wszelkie niezbędne dokumenty zostaną dostarczone do Wykonawcy 

bez zbędnej zwłoki, w terminach zapewniających możliwość zgłoszenia umów do OSD. 

Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający zmieni zapis par 1 ust2 umowy? Umowy o świadczenie usług dystrybucji 

musza być zawarte przed rozpoczęciem procedury zmiany sprzedawcy. 

Odpowiedź 9.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie zmieni zapisu par 1 ust2 umowy. Umowy 

dystrybucyjne z OSD mogą być zawierane równocześnie z procesem zmiany sprzedawcy na 
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podstawie stosownego oświadczenia woli /pełnomocnictwa i z zachowaniem obecnych warunków  

umów kompleksowych.  

Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający doda w par 5 ust 2 informację, że „zmiana ceny jednostkowej może wynikać 

również z 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 certyfikaty dotyczące efektywności 

energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków 

nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie”? 

Odpowiedź 10.  

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 

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 netto 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 nr 11: 

Czy Zamawiający w myśl par 5 ust 3 przewiduje możliwość zmiany ceny jednostkowej w 

przypadku zmiany przepisów i wysokości podatku VAT? Zmiana wysokości podatku VAT jest 

niezależna od Wykonawcy i Zamawiającego w związku z czym możliwość taka powinna zostać 

uwzględniona w umowie. 

Odpowiedź 11.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zmiana wysokości podatku VAT wpływa na jedynie 

cenę jednostkową brutto, a par 5 ust 3 określa jednoznacznie iż stała cena netto zostanie 

powiększona o właściwą w dniu wystawienia faktury stawkę podatku VAT – czyli uwzględnia 

możliwość jej zmiany. Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 12: 

Czy Zamawiający usunie z par 6 ust 1 zapis: „z zastrzeżeniem iż dla Zamawiającego 

preferowane są jednomiesięczne okresy rozliczeniowe”. Wykonawca nie ma wpływu na ustalenia 

poczynione przez Zamawiającego z OSD. Wykonawcy wystawiają faktury w oparciu o dane 

przekazane przez OSD w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. 

Odpowiedź 12.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający ze względów na dyscyplinę 

budżetową preferują jednomiesięczne okresy rozliczeniowe (również w umowie dystrybucyjnej)   i 

nie widzi podstaw do wprowadzenia proponowanej modyfikacji, a w szczególności zaś oczekuje 
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regularnego wystawiania faktur rozliczeniowych niezwłocznie po udostępnieniu danych 

pomiarowych przez OSD. 

Pytanie nr 13: 

Czy Zamawiający usunie par 7 ust 3? Fv powinna zostać zapłacona w przewidzianym terminie, 

Wykonawca nie ma możliwości sprawdzenia kiedy Zamawiający otrzyma fv. 

Odpowiedź 13.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zapis nie zostanie usunięty, a obowiązek 

poinformowania o otrzymaniu faktury z opóźnieniem spoczywa na Zamawiającym, o czym mówi 

ostatnie zdanie w/w zapisu . 

Pytanie nr 14: 

Czy Zamawiający zmieni par 7 ust 7 w zakresie niedopłaty do faktury? W przypadku błędnie 

wystawionej faktury, Wykonawca wystawia fakturę korygującą z określonym terminem płatności. 

Odpowiedź 14.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zapis nie zostanie zmieniony. W sytuacji 

zaistnienia takiej konieczności ( niedopłata lub nadpłata) Wykonawca i Zamawiający mogą uzgodnić 

indywidualnie inny sposób dokonania rozliczeń, np. przez wystawienie odpowiedniej faktury 

korygującej. 

Pytanie nr 15: 

Czy Zamawiający uzupełni par 10 ust 2 o treść: „…cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu 

Cywilnego oraz zgodnie z przepisami prawa energetycznego oraz na zasadach IRIESD „ 

Odpowiedź 15.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie widzi potrzeby uzupełniania  czy zmiany w/w 

zapisu. Wszystkie zapisy umowy są oparte o  Prawo energetyczne – par 1 ust 1 umowy. Zamawiający 

mają również świadomość iż w takim przypadku konieczna jest również cesja umowy 

dystrybucyjnej, dokonana zgodnie z wymogami właściwego OSD. 

Pytanie 16. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony? 

b) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? 

c) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży 

energii elektrycznej, oraz czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w 

terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też 

upoważni do tej czynności Wykonawcę?  

d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji  

w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe 

oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na 

czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany 

sprzedawcy ? 
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e) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, 

które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w 

SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji 

promocyjnych/programów lojalnościowych ? 

Odpowiedź 16. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż wg. stanu jego wiedzy: 

a) Umowy dystrybucyjne są zawarte na czas nieokreślony 

b) Dotychczasowym sprzedawcą dla Muzeum Azji i Pacyfiku jest innogy Polska S.A., a w 

gminie Andrzejewo – ENERGA OBRÓT S.A. 

c) Okresy wypowiedzenia umów kompleksowych wynoszą 3 miesiące i zostały one już 

wypowiedziane przez Zamawiających. 

d) Zamawiający oczekują, iż umowy dystrybucyjne zawarte zostaną przez Wykonawcę 

w imieniu Zamawiającego na podstawie stosownych zgłoszeń i pełnomocnictw. 

e) Zamawiający nie posiadają zawartych i obowiązujących umów/aneksów 

promocyjnych/ lojalnościowych. 

Pytanie 17. 

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 wg wzoru stosowanego 

powszechnie przez Wykonawcę (wzór w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe 

prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść własnego 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:………… 

PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów wpisaną do 

zakładowym w całości wpłaconym w wysokości 492 640 400 PLN, do dokonania następujących czynności 

związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej: 

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z PGE Obrót S.A. 
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. 
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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 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 PGE Obrót S.A. oraz innym osobom 
które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem PGE Obrót S.A. 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 PGE Obrót S.A. 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

Podpis(y) Mocodawcy 

 

Odpowiedź 17.  

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. 
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Pytanie 18. 

W przypadku punktów poboru energii dla których zmiana sprzedawcy będzie 

przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa 

dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na 

wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę prosimy o informację czy Zamawiający upoważni 

Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej  z OSD na podstawie oświadczenia woli zawartego 

w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi? 

Odpowiedź 18. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Wykonawcy udzielone zostaną wszelkie stosowne 

pełnomocnictwa i/lub oświadczenia woli niezbędne do zawarcia umów dystrybucyjnych, a umowy 

te powinny być zawarte zgodnie z dotychczasowymi warunkami umów kompleksowych. 

Pytanie 19. 

Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została 

zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez 

Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia 

woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy 

dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że 

Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona 

podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie 

do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy 

przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku 

braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany 

sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy 

się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej 

dla punktów poboru energii dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas 

nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym 

skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy? 

Odpowiedź 19. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż umowy dystrybucyjne zawarte są na czas 

nieokreślony i nie zachodzą w/w przesłanki.  

Pytanie 20. 

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – projekt umowy § 5 ust. 1 oraz Formularza oferty 

W § 5 ust. 1 umowy Zamawiający określił, że cena jednostkowa netto jest uśredniona dla 

wszystkich obiektów, zróżnicowana jedynie na dwa okresy. W Formularzu Oferty (Tabela A i Tabela 

B) Zamawiający umożliwia Wykonawcy podanie cen jednostkowych z podziałem na oświetlenie 

uliczne i pozostałe obiekty. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy w Formularzu 

ofertowym należy podać taką samą cenę jednostkową dla oświetlenia i pozostałych obiektów?  

Jeśli nie, to Wykonawca wnioskuje o stosowną modyfikację zapisu  § 5 ust. 1 umowy. 

Odpowiedź 20. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zamieszczony w dokumentacji Załącznik nr 3 do 

SIWZ – projekt umowy należy traktować jako uniwersalny wzór - szablon dla wszystkich 
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Zamawiających. W przypadku Gminy Andrzejewo, w podpisywanej umowie stawki za energię będą 

wyszczególnione w podziale na oświetlenie uliczne oraz pozostałe obiekty z zachowaniem 2 

wskazanych okresów czasowych.  

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje oddzielnie stawkę za oświetlenie i pozostałe 

obiekty. W szczególności może to być ta sama stawka w obydwu przypadkach. Dla pełnej jasności 

Pełnomocnik Zamawiającego publikuje zmodyfikowany wzór umowy. 

Pytanie 21. 

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – projekt umowy § 8 ust. 1 

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego 

powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-

dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. 

Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy 

odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu 

do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(…)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 21. 

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 22. 

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – projekt umowy § 11 ust. 5 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez 

określenie, iż 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. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały 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 22. 

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. 3.5 SIWZ. Zapisy pozostają bez zmian. 
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Pytanie 23. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza 

podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

 

Odpowiedź 23. 

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 24. 

Dotyczy: pkt 5.2 lit. a) SIWZ 

Jakie dokumenty Wykonawca będzie musiał przedstawić w celu spełnienia w/w warunku? 

Odpowiedź 24.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż zgodnie z treścią pkt.III.5)1 ogłoszenia o 

zamówieniu nr 67149-2017 zastrzegł sobie możliwość wezwania wybranego w postępowaniu 

Wykonawcy do złożenia aktualnego oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu określonych m.in. w treści pkt 5.2 lit. a) SIWZ. 

Pytanie 25. 

Dotyczy: pkt 10.4 lit. b) SIWZ 

Wykonawca zwraca uwagę, że Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o Grupie Kapitałowej 

zgodnie z art. 24 ust. 11 powinno zostać przekazane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. W związku z powyższym wykonawca wnosi 

o stosowną modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź 25.  

Intencją Pełnomocnika było usprawnienie procesu kompletowania wszelkich niezbędnych 

dokumentów i oświadczeń, jednak w świetle zapytania Pełnomocnik Zamawiającego akceptuje 

proponowaną zmianę i dokonuje  stosownej korekty SIWZ. W/w oświadczenia można złożyć od razu  

łącznie z ofertą. 

 

 

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. 

Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do 28.04.2017 r. do godz. 12.00  

 

 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 

(-) 
Arkadiusz Piotrowski 

 


