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

„Zakup Energii Elektrycznej dla podmiotów samorządowych  
XVI 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. 

Niniejszym wnioskujemy o zmianę treści par. 7 ust. 7 poprzez przyjęcie brzmienia w treści 

zdania pierwszego. W tym miejscu wskazujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 

taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, uchybienie temu terminowi powoduje 

konieczność udzielenia odbiorcy bonifikaty. Nie ma wobec tego możliwości aby przyjąć, aby 

termin płatności został zawieszony do czasu rozpatrzenia reklamacji  

Odpowiedź 1.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż umieszczony zapis precyzuje zasady 

rozpatrywania reklamacji i zasady  rozliczeń między stronami występujące w związku z 

przedmiotową reklamacją. Mając na uwadze fakt, iż tego typu zapisy są powszechnie  spotykane 

w umowach sprzedaży energii, Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do uwzględnienia 

proponowanej zmiany. Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 2. 

W związku z planowanymi zmianami przepisów wykonawczych do ustawy  Prawo 

energetyczne, nakładających na sprzedawcę energii elektrycznej dodatkowe obowiązki związane z 

zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, które to 

będą miały odzwierciedlenie w końcowej cenie energii elektrycznej, w chwili obecnej sprzedawcy 
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energii elektrycznej uwzględniają w cenie ofertowej ryzyko wprowadzenia przedmiotowych 

obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty obejmującej 

najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczne 

jest uzupełnienie zapisów umowy o następującą treść: 

W przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z 

zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, ceny 

energii elektrycznej, o których mowa w umowie ulegną zmianie w odniesieniu do kosztów 

wynikających 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. 

Z dniem 01.01.14 OSD wprowadzili w życie nowe zasady IRiESD, zgodnie z nimi zmiany taryf 

można dokonać przed lub po procesie zmiany sprzedawcy. Nie ma możliwości dokonać zmiany 

taryfy jednocześnie z powyższym procesem. Wnosimy o uwzględnienie powyższej kwestii w 

zapisach umownych. 

Odpowiedź 3.  

Zgodnie z Pełnomocnictwem otrzymanym od Zamawiającego,  Wykonawca  dokona 

zgłoszenia do OSD nowych taryf, w tych przypadkach gdzie będzie to konieczne po 

przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy. Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiającego 

informuje, iż  w związku ze zmianami w IRiESD w części przypadków Zamawiający występują lub 

wystąpią samodzielnie do OSD o zawarcie umowy dystrybucyjnej w oczekiwanych taryfach. 

Szczegółowe informacje zostaną przekazane wyłonionemu Wykonawcy 

Pytanie 4 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, kto jest obecnym Sprzedawcą dla obiektów? 

Odpowiedź 4.  

W przypadku umów kompleksowych sprzedawcami są spółki z właściwej  grupy kapitałowej 

tj. RWE Polska, PGE Obrót, Energa Obrót, PKP Energetyka, Tauron Sprzedaż. W przypadku Gminy 

Tarnów również w przypadku rozdzielonych umów obecnym sprzedawcą jest Tauron Sprzedaż. 

Pytanie 5 

Prosimy o doprecyzowanie jaki jest termin wypowiedzenia umów kompleksowych? 
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Odpowiedź 5.  

Okres wypowiedzenia umów kompleksowych wynosi z reguły 1 lub 3  miesiące (w 

zależności od taryfy) lub też zgodnie z OWUK dla właściwego sprzedawcy. Wszelkie istotne i znane 

informacje co do rodzajów zawartych umów, okresów ich obowiązywania oraz zawartych 

aneksów promocyjnych czy programów lojalnościowych zamieszczone są w pkt. 2.4  SIWZ.  

Pytanie 6 

Czy jest możliwe podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź 6.  

Tak, po rozstrzygnięciu Postępowania wyłoniony w nim Wykonawca otrzyma podpisaną 

przez Zamawiającego Umowę oraz wszelkie niezbędne dokumenty formalne: NIP, REGON, 

dokument umocowania dla osoby podpisującej, służące do poprawnego przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy.  

 

Pytanie 7 

Prosimy o uzupełnienie danych jednostek organizacyjnych XVI Grupy Zakupowej MAE, z 

którymi zostaną zawarte umowy, tj.: adres, NIP, REGON. 

Odpowiedź 7.  

Poniżej pełne dane Zamawiających: 

Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o. 

ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa, NIP 113-25-20-369, REGON 015876404 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,  

ul Młynarska 16, 01-205  Warszawa, NIP 527-22-62-656, REGON 16362050 

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie 

Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa NIP 701-02-67-547, REGON 142679734 

Gmina Tarnów 

ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, NIP 873-15-50-848, REGON 851661004 

Gmina Lidzbark 

ul. Sądowa 21, 13-320 Lidzbark, NIP 571-162-96-63, REGON 130377942 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew, NIP 732-00-18-353 REGON 470041377 

Pytanie 8. 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel? Wyłoniony Wykonawca będzie 

potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu 

poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 
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- 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 urnowy; 

- numer ewidencyjny;  

- numer PPE. 

 

W razie nieudostępnienia powyższych informacji po wyłonieniu Wykonawcy, skutkować będzie 
negatywnym przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy i możliwością bezumownego 
poboru energii elektrycznej. 

Odpowiedź 8.  

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 – 1.2 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 dane. 

Pytanie 9. 

Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ – szczegółowego opisu przedmiotu 
Zamówienia – w wersji edytowalnej ( .xls, .doc). 

Odpowiedź 9.  

Załączniki  ze szczegółowym opisem przedmiotu Zamówienia w wersji edytowalnej w 

formacie Excel zostały zamieszczone wraz z SIWZ na stronie internetowej Pełnomocnika 

Zamawiającego:  

http://www.mae.com.pl/files/04-03-ii-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-do-siwz-

grupa-xvi-cz-1-i-2.xls 

Pytanie 10. 

W par. 7 załącznika nr 3 SIWZ- wzoru umowy, wnioskujemy o określenie terminu zapłaty 

faktury. Proponujemy zapis: „Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 21 dni od 

daty wystawienia tych faktur.” 

Odpowiedź 10.  

Termin zapłaty faktury jest precyzyjnie określony w projekcie Umowy (Załącznik nr 3 do 

SIWZ) w §6 pkt. 8.1.  Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do wprowadzenia 

oczekiwanej modyfikacji. Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie 11. 

 W par. 1 załącznika nr 3 SIWZ wnioskujemy o aktualizację Dziennika Ustaw Kodeksu 

Cywilnego na: Dz. U. z 2014r. poz. 121. 
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Odpowiedź 11.  

Pełnomocnik Zamawiającego dokona stosownej aktualizacji w umowach przedkładanych 

stronom do podpisu 

Pytanie 12. 

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do obiektów 

ujętych w przeprowadzanym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego? W przypadku 

odpowiedzi negatywnej na to pytanie, prosimy o udzielenie informacji, kiedy Zamawiający 

zamierza uzyskać ten tytuł i czy podjął już niezbędne rozmowy w tym zakresie z właścicielem 

obiektów. 

Wskazujemy, że pojęcie tytuł prawny rozumiemy szeroko tj. może go stanowić zarówno 

stosunek cywilnoprawny o charakterze prawno-rzeczowym (np. własność), jak i obligacyjnym (np. 

najem). 

Odpowiedź 12.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający oświadczyli, iż posiadają stosowne 

tytuły prawne i prawo do zakupu energii elektrycznej do wskazanych obiektów. 

Pytanie 13. 

Czy Zamawiający posiadają podpisaną umowę dystrybucyjną z lokalnym OSD? Jeśli tak, na 

jaki okres umowa dystrybucyjna jest zawarta? 

Odpowiedź 13.  

W przypadku rozdzielonych umów Zamawiający mają podpisane odrębne umowy o 

świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD i z reguły są to umowy na czas nieokreślony.   

W przypadku obecnych umów kompleksowych – nowe umowy dystrybucyjne będą zawierane na 

czas nieokreślony. 

Pytanie 14. 

W par. 7 ust. 7 zd. 2 wnioskujemy o wykreślenie treści zdania, gdyż obecne zapisy naruszają 

zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. 

Odpowiedź 14.  

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 

powszechnie spotykane na rynku, Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do uwzględnienia 

proponowanej zmiany. Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 15. 

W par. 8 ust. 1 wnioskujemy o dostosowanie treści do zmienionych przepisów Prawa 

Energetycznego i wykreślenie drugiej części zdania: „ ….., pomimo uprzedniego bezskutecznego 

wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w wyznaczonym dodatkowym 
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dwutygodniowym terminie oraz po powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze 

wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i zamiarze wypowiedzenia Umowy.  

Odpowiedź 15.  

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

zabezpieczają  interesy Zamawiającego i nie obciążając w nadmierny sposób Wykonawcy. Nie są 

one w żaden sposób sprzeczne z ustawą Prawo Energetyczne. Pełnomocnik Zamawiającego nie  

uwzględnia wniosku Wykonawcy. Projekt Umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 16. 

W par. 10 ust. 3 wnioskujemy o uzupełnienie zapisu poprzez wpisanie przez Zamawiającego 

terminu na usunięcie nieprawidłowości i po upływie tego terminu nastąpi możliwość rozwiązania 

umowy przez jedną ze Stron. Wnioskujemy o wprowadzenie 30 dni na usunięcie nieprawidłowości. 

Odpowiedź 16.  

W przypadku wystąpienia sytuacji rażącego naruszania postanowień umowy czy też 

istotnych nieprawidłowości, Strona wzywając drugą Stronę do zaprzestania naruszeń, może w 

wezwaniu określić oczekiwany termin wykonania oraz konsekwencje zaniechania. Pełnomocnik 

Zamawiającego nie widzi konieczności sztywnego precyzowania tego terminu w umowie i nie  

uwzględnia wniosku. Projekt Umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 17. 

Wnosimy o zmianę zapisu w rozdz. 2 ust. 2.5 SIWZ. Zamawiający powinien posiadać wiedzę, 

jakie inwestycje podłączenia nowego punktu poboru realizuje lub planuje realizować. Zgodnie z art. 

29 ustawy pzp obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne i wyczerpujące określenie 

przedmiotu zamówienia, w tym także ilości punktów poboru oraz planowanego zużycia energii 

elektrycznej. Tak przedstawiony przez Zamawiającego zapis nie pozwala Wykonawcy odpowiednio 

skalkulować ceny oferty. 

Ponadto informujemy, iż Zamawiający ma możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia 

w trakcie jego realizacji o dany %. Zapis tego rodzaju powinien być zabezpieczony przez 

Zamawiającego odpowiednią procedurą, tj. prawem opcji lub instytucją zamówienia 

uzupełniającego. Korzystając z prawa opcji Zamawiający musi precyzyjnie określać przedmiot 

zamówienia. Prawo opcji uprawnia Zamawiającego do procentowego rozszerzenia pierwotnego 

zamówienia bez konieczności zawarcia dodatkowej umowy. Natomiast instytucja zamówienia 

uzupełniającego opisana w art. 67. ust. 1 pkt. 7 umożliwia udzielenia zamówienia z wolnej ręki 

Zamawiającemu w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 

Wykonawcy usług stanowiących nie więcej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego. Ta 

procedura kończy się podpisaniem dodatkowej umowy. 

W związku z powyższy sugerujemy wykreślenie wspomnianego wyżej zapisu i uzupełnienie 

treści SIWZ o proponowane rozwiązanie. 

Odpowiedź 17.  

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu w pkt. 2 ppkt. 2.5 oraz dodanie zapisu 

proponowanego przez Wykonawcę. 
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Pytanie 18. 

 Prosimy o udostępnienie pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania w 

postępowaniu przetargowym pn. „Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych XVI 

Grupa Zakupowa MAE” przez Państwa firmę. 

Odpowiedź 18.  

Stosowne kopie pełnomocnictw zostały udostępnione Wnioskodawcy. 

Pytanie 19. 

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

dopuszcza  przedstawienie referencji  z wykonanego zamówienia obejmującego dostawę energii 

elektrycznej  i świadczenie usług dystrybucji? 

Odpowiedź 19.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż dopuszcza możliwość przedstawienia referencji z  

zakresu świadczenie usług sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. 

Pytanie 20. 

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 20.  

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 
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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 21. 

Wnosimy o usunięcie z ust. 7 § 7 Załącznika nr 3 do SIWZ zapisu o treści: „Nie rozpatrzenie 

reklamacji w powyższym terminie będzie poczytane jako uznanie reklamacji i skutkować będzie 

wystawieniem przez Wykonawcę faktury korygującej”. 

Odpowiedź 21.  

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 22. 

Wnosimy o usunięcie z ust. 1 § 8 Załącznika nr 3 do SIWZ zapisu o treści: „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 22.  

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

zabezpieczają  interesy Zamawiającego i nie obciążając w nadmierny sposób Wykonawcy. Nie są 

one w żaden sposób sprzeczne z ustawą Prawo Energetyczne. Pełnomocnik Zamawiającego nie  

uwzględnia wniosku Wykonawcy. Projekt Umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 23. 

Wnosimy o usunięcie z ust. 2 § 8 Załącznika nr 3 do SIWZ zapisu o treści: „po 

powiadomieniu Zamawiającego” 

Odpowiedź 23.  

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

zabezpieczają  interesy Zamawiającego i nie obciążając w nadmierny sposób Wykonawcy. 

Pełnomocnik Zamawiającego nie  uwzględnia wniosku Wykonawcy. Projekt Umowy pozostaje bez 

zmian. 
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Pytanie 24. 

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

Odpowiedź 24.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zapisy zawarte w §11 ust 4 zabezpieczają  

wzajemnie interesy Stron, nie naruszając ich interesu.  Pełnomocnik Zamawiającego nie  uwzględnia 

wniosku, zapis projektu Umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 25. 

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 25.  

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. 

Pytanie 26. 

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  
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- 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 26.  

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 – 1.2 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 dane. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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Arkadiusz Piotrowski 

 

 

 


