
 

Jastków, dnia 10-12-2018 

UG.271.45.2018.CT.2 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1) 

 

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 

Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 

ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo 

energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.01.2019 

r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na względzie powyższe, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej 

na dzień 01.02.2019 r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, 

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji 

przez OSD, poprzez dodanie zapisu w Załącznik 6.1 i 6.2. do SIWZ §9. „Umowa wchodzi w 

życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.02.2019 r., lecz nie wcześniej, niż po 

zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 

sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”. 

Odpowiedź: 

Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający może dopuścić zmianę terminu rozpoczęcia 

wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 

31.12.2018r. Przywołana przez Wykonawcę sytuacja spełnia powyższą przesłankę. 

 

 

Pytanie 2 

Załącznik 6.1 do SIWZ §5 punkt 2 i w załączniku 6.2 do SIWZ §9 punkt 2. Zmawiający 

podaje datę zakończenia wykonania zamówienia na  31.12.2018 r., proszę o weryfikację i 

poprawę dat. 

Odpowiedź: 

Data zakończenia wykonania zamówienia na 31.12.2018r. jest błędna i zostaje poprawiona na 

31.12.2019 r.  

 

Pytanie 3 

Załącznik 6.1 i 6.2. do SIWZ §6 punkt 6. Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem 

zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma 

fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. 

Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną 

od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku 

podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu 

nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.  Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 

11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) 

stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 

wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z 

zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący 



 

sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty 

wystawienia”. 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 4 

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 według 

wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe 

prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść 

przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 

Odpowiedź: 

Zawarte przez Zamawiającego czynne umowy ze sprzedawcami energii rozwiązują się z 

dniem 31. 12. 2018 r. wobec czego nie będzie przesłanek do ich odrębnego rozwiązywania.  

Do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do 

OSD Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo. Zamawiający ustali ostateczną treść 

pełnomocnictwa z wybranym Wykonawcą. 

 

 

Pytanie 5 

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

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

przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić 

podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii 

elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami. 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy posiada tytuły prawne do obiektów opisanych w przedmiocie zamówienia. 

 

Pytanie 6 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże dokumenty do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający 

niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. 

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

- 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. 

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające 

błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez 

Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) 

ustawy Prawo energetyczne.   

Odpowiedź: 

Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty niezbędne do zmiany sprzedawcy w 

wersji elektronicznej Excel najpóźniej do dnia podpisania umowy. 

 



 

 

Pytanie 7 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę 

sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji  

b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? 

c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na 

czas określony, czy nieokreślony? 

d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?  

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

energii elektrycznej? 

f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach 

pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni 

do tej czynności Wykonawcę? 

g) 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 ? 

h) 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: 

a) Zamawiający posiada aktualnie 5 umów kompleksowych, które mają być rozdzielone 

przez obecnego sprzedawcę do dnia 30.12.2018 r. Pozostała część umów to umowy 

rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektryczne  i umowę na świadczenie usług 

dystrybucji. Zatem na dzień zawarcia umowy z nowym sprzedawcą Zamawiający nie 

będzie posiadał umów kompleksowych. 

b) Procedura zmiany sprzedawcy nie będzie przeprowadzona po raz pierwszy. 

c) Umowy na dystrybucję energii zawarte są na czas nieoznaczony, wyjątek stanowią: 

1) umowa nr 17-C1/UP/01062 dotycząca przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 

oświetlenia drogowego w miejscowości Płouszowice Kolonia, gm. Jastków, 

dz. nr 529/2 – okres obowiązywania umowy do dnia 02.08.2019 r.  

2) umowa nr 17-C2/UP/01053 dotycząca przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 

Budynku Użyteczności Publicznej (Świetlica Smugi) w miejscowości Majdan 

Krasieniński, gm. Niemce, dz. nr 778/5 – okres obowiązywania umowy do 

dnia 06.06.2019 r.  

d) Dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej jest w części 1 - ENERGIA 

POLSKA Sp. z o.o., w części 2 - PGE Obrót S.A., 

e) Umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte są na czas określony (pkt 4 powyżej). 

f) Umowy na sprzedaż energii elektrycznej w obu częściach wygasają w dniu 31. 12. 

2018 r. 

g) Nie dotyczy 

h) Zamawiający nie ma zawartych umów na dostawę energii elektrycznej, których termin 

obowiązywania uniemożliwiałby zawarcie nowych umów. 



 

Pytanie 8  
W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie 

załączników z wersji edytowalnej  

Odpowiedź: 

Zamieszczono na stronie zamawiającego.  

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania, ujednolicając przy tym 

sygnaturę sprawę, w tym numery umów na UG.271.45.2018.CT, jednocześnie ulega zmianie 

dział XI. SIWZ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
na dzień 13-12-2018r. (godziny pozostają bez zmian) Powyższą zmianę należy także 

uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ).  

 

 

 

  


