
 

Jastków, dnia 11-01-2018 

SI.271.1.2018.CT.4 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (3) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej  

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 

 

Pytanie 1 

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 z podziałem na strefy; 

- numer licznika;  

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy; 

- numer ewidencyjny  

- numer PPE; 

 

ODPOWIEDŹ: TAK 

 

Pytanie 2: 

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

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy? 

 

ODPOWIEDŹ: TAK 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego ? Jeśli tak, to prosimy o jego 

wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.  

 

ODPOWIEDŹ: TAK - PGE Obrót S.A. 

 

Pytanie 4: 

Czy Wskazane w zamówieniu układy pomiarowo – rozliczeniowe są dostosowane  

do zasad TPA ? Jeśli nie są dostosowane, prosimy o podanie terminu, kiedy to nastąpi. 

Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

TAK, wskazane układy pomiaroworozliczeniowe są dostosowane do zasad TPA 



 

 

 

Pytanie 5: 

Dot. SIWZ pkt III ppkt. 6: Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie pełnomocnictwa  

na wzorze Wykonawcy ? Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie ponosił 

wszelką odpowiedzialność za treść swojego pełnomocnictwa.  

 

ODPOWIEDŹ:    

Zamawiający ustali ostateczną treść pełnomocnictwa z wybranym Wykonawcą. 

 

Pytanie 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 dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o 

przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami. 

 

ODPOWIEDŹ: TAK 

 

Pytanie 7: 

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął 

oferty promocyjne lub lojalizacyjne. W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z 

zawartymi promocjami cenowymi rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością 

zapłacenia kar przez Zamawiającego. 

 

ODPOWIEDŹ: NIE  

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy ? 

Jeśli wypowiedzenie umów leży w gestii nowego Wykonawcy, prosimy  

o wskazanie: 

a) jaki jest właściwy okres wypowiedzenia., który jest niezbędny do przeprowadzenia 

prawidłowego procesu zmiany Sprzedawcy 

b) dla PPE wskazanych w załączniku nr 1 i 2, czy Zamawiający posiada umowy rozdzielone 

tj. sprzedażowe, czy kompleksowe ?  

c) czy umowy zawarte z obecnym sprzedawcą są na czas określony, czy nieokreślony? 

 

ODPOWIEDŹ:  

ad a bez okresu wypowiedzenia 

ad b posiadamy umowy sprzedażowe z wyjątkiem jednego PPE  

ad c obecnie zawarta jest umowa rezerwowa do czasu wyłonienia nowego sprzedawcy  

 

Pytanie 9: 

SIWZ pkt. IV - Wnosimy o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży uwzględniając termin 

wypowiedzenia dotychczasowych Umów. Termin składania ofert przypada na dzień 

15.01.2018 r., czyli po terminie umożliwiającym dokonanie zgłoszenia umowy sprzedaży do 

OSD na dzień 01.02.2018 r. Dodatkowo, prosimy o dodanie zapisu: „rozpoczęcie świadczenia 

dostawy energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umów, na 

podstawie których dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną, po spełnieniu 



 

wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, wejściu w życie umów o świadczenie usług 

dystrybucji energii oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.” 

 

ODPOWIEDŹ: Dopuszcza się zmianę terminu na 01.03.2018 r.  

 

Pytanie 10: 

Wnosimy o wskazanie właściwego zużycia energii elektrycznej, gdyż wskazane zużycie w 

SIWZ pkt. III ppkt. 3 jest od dnia 01.01.2018 r., a termin rozpoczęcia sprzedaży uległ zmianie.  

 

ODPOWIEDŹ: Wysokość szacowanego zużycia nie ulega zmianie.  

 

Pytanie 11: 

Dot. załącznik nr 6.1 oraz 6.2 do SIWZ – projekty umów:  

Wnioskujemy o dopisanie w par. 4 ust. 3 oraz  zapisu: „Bonifikata zostanie wypłacona pod 

warunkiem złożenia uzasadnionego wniosku przez Zamawiającego oraz pozytywnie 

rozpatrzonego przez Wykonawcę. Wykonawca musi ocenić, czy zaszła przesłanka powodująca 

naliczenie bonifikaty. 

 

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody.  

 

Pytanie 12: 

Dot. Projekty Umów – załącznik nr 6.1 i 6.2  do SIWZ:  

Wnioskujemy o określenie w par. 5 ust. 1 lit a) terminu realizacji zamówienia, który jest 

istotny pod czas przygotowywania oferty.  

 

ODPOWIEDŹ: W nawiązaniu do odpowiedzi na Pytanie nr 9 - dopuszcza się zmianę terminu 

rozpoczęcia dostaw na 01.03.2018 r. 

 

Pytanie 13: 

Wnioskujemy o dostosowanie par. 8 ust. 1 wzoru Umów – załączniki nr 6.1 i 6.2  

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: W przypadkach nie objętych umową stosuję się Kodeks Cywilny, Prawo 

energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych, Zgodnie z 

par. 11 pkt 5 załącznika 6.1 i 6.2 do SIWZ - Projekty Umów. 

 

Pytanie 14: 

Dot. Załącznik nr 6.1 i 6.2 do SIWZ - Projekty Umów:  

Wnioskujemy o określenie w par. 9 ust. 1 terminu realizacji zamówienia, który jest potrzebny 

do przygotowania oferty.  

 

ODPOWIEDŹ: Informacja o planowanym rozpoczęciu realizacji usługi zawiera SIWZ z 

uwzględnieniem odpowiedzi na pytania.  



 

 

 

 

Pytanie 15: 

Zapis par. 11 ust. 4 projektu Umów – załącznik nr 6.1 I 6.2 do SIWZ, budzi 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: Uważamy wzór zapisu umowy za odpowiedni.  

 

Pytanie 16: 

W par. 13 załącznika 6.1  i 6.2 do SIWZ – Projekty Umów,  wnioskujemy o zmianę 

stwierdzenia z „Zamawiającego” na „strony pozwanej”. 

 

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody.  

 

Pytanie 17: 

Wnosimy o dodanie do par. 10 wzoru Umów – załącznik nr 6.1 i 6.2 do SIWZ zapisu:  

 

„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.  

 

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 …………………….; 

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: Wzór umowy nie przewiduje rozwiązania umowy przed terminem.  

 

Pytanie 18: 

W załączniku nr 1 i 2 do SIWZ wnioskujemy o uzupełnienie zużycia w poszczególnych 

strefach dla wskazanych grup taryfowych, które jest niezbędne do przygotowania oferty.  



 

 

ODPOWIEDŹ: W załączniku nr 1 i 2 do SIWZ podane są szacowane zużycia energii.  

 

Pytanie 19: 

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający i pozostałe jednostki, podlegają 

centralizacji VAT? Dodatkowo prosimy o wskazanie numerów NIP jednostek 

wyszczególnionych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. Dane te są potrzebne do przygotowania 

oferty cenowej. Ponadto, prosimy o informację, w jaki sposób będą prowadzone rozliczenia, a 

mianowicie, czy każda z jednostek będzie rozliczana osobno ?  

 

ODPOWIEDŹ: jednostki podlegają centralizacji VAT. 

 

W skład centralizacji wchodzą:  

1. Gmina Jastków – NIP 713 28 71 020 

2. Szkoła Podstawowa w Jastkowie 

3. Szkoła Podstawowa w Ożarowie 

4. Szkoła Podstawowa w Snopkowie 

5. Szkoła Podstawowa w Płouszowicach 

6. Szkoła Podstawowa w Tomaszowicach 

 

Oddzielne fakturowanie dla jednostek:  

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  z siedzibą w Dąbrowicy - NIP 713 17 77 38 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie – NIP 713 26 08 854 

 

Jednostki wymienione na wspólnym nr NIP jak Gmina Jastków, winny być fakturowane jako 

NABYWCA: Gmina Jastków, Odbiorca (płatnik) Szkoła Podstawowa... 

 

Pytanie 20: 

Dot. wzory Umów – załącznik nr 6.1 i 6.2 do SIWZ:  

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli w par. 11 ust. 7. Zapis jest 

niezrozumiały.  

 

ODPOWIEDŹ: Za działania opisane w niniejszym paragrafie Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie dodatkowe.  

 

Pytanie 21: 

Dot. wzory Umów – załącznik nr 6.1 i 6.2 do SIWZ par. 11 ust. 6:  

Prosimy o doprecyzowanie jakie sytuacje ma na myśli Zamawiający pisząc o zmniejszeniu 

ilości punktów poboru w zamówieniu.  

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający ma na myśli przypadki ewentualnych likwidacji miejsc poboru 

energii.  

 

Pytanie 22: 

Dot. wzory Umów – załącznik nr 6.1 i 6.2 do SIWZ par. 5 ust. 3:  

Wnioskujemy o dopisanie do na końcu zdania stwierdzenia: „(…) bez konieczności zawierania 

aneksu do umowy.” 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgadza się na dopisanie ww. stwierdzenia.  

 



 

Pytanie 23: 

Dot. wzory Umów – załącznik nr 6.1 i 6.2 do SIWZ par. 1 ust. 1: 

Wnioskujemy o wpisanie prawidłowych danych:  „Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się 

na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

(tj.: Dz.U.  2017.220, zwanej dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi 

rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

Cywilny (tj.: Dz.U. 2017.459), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami 

niniejszej Umowy, oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).” 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmieni zapis par. 1 ust. 1, poprawiając na aktualny publikator 

ustawy.  

 

Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późń. zm.) zwanej 

dalej „Prawo energetyczne”, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz 

przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z 

późń. zm.), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy oraz w 

oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 ze późn. zm.). 

 

Pytanie 24: 

Załącznik nr 6.1 i 6.2 do SIWZ: par. 11 ust. 3: 

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zmiany grup taryfowych  

w trakcie procesu zmiany Sprzedawcy ? Informujemy, że iż nie ma możliwości 

przeprowadzenia zmiany taryfy wraz ze zmianą Sprzedawcy. Powyższe może nastąpić dopiero 

po przeprowadzeniu procesu zmiany Sprzedawcy. Naszą prośbę warunkujemy faktem, iż 

Operator Systemu Dystrybucyjnego nie wyraża zgody na przeprowadzenie obydwóch 

procedur w tym samym czasie.  

 

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia czynności związanych ze 

zmianą grup taryfowych w trakcie umowy dostawy energii elektrycznej.  

 

 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


