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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 
XXV 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. 

SIWZ, Rozdział 3 pkt. 3.3 ppkt. a) - Odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość 

przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, 

dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, w szczególności dane dotyczące 

wypowiedzenia obowiązujących umów, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. To Zamawiający 

wskazuje dane do zawieranych umów o świadczenie usług dystrybucji, które są w jego posiadaniu. 

Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń 

umowy przez OSD, a Operator nie ma obowiązku udzielać takich informacji. Tak przedstawiony 

przez Zamawiającego zapis nie pozwala Wykonawcy odpowiednio skalkulować ceny oferty. 

Prosimy o usunięcie ww. zapisu, gdyż Wykonawca pozyskuje wszelkie informacje dotyczące 

danego postępowania wyłącznie z dokumentacji przetargowej przedstawionej przez 

Zamawiającego lub przez doprecyzowanie danych w trakcie przeprowadzania procesu zmiany 

sprzedawcy. 

Odpowiedź 1.  

Wykonawca będzie opierał się na danych otrzymanych od Zamawiającego, a w szczególnych 

przypadkach może na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa doprecyzować czy zweryfikować 

dane u bezpośrednio u OSD, co zdecydowanie je uwiarygodnia. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 2. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 2 ust. 2 pkt. 3 - Z uwagi na wymóg udostępniania 

Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do 
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obiektów objętych umową otrzymanych od właściwego OSD, zwracamy się z pytaniem czy 

wskazanie w wystawianych fakturach okresu rozliczeniowego, ilości zużytej energii elektrycznej 

oraz ceny jednostkowej dla poszczególnych punktów poboru będzie wystarczającym spełnieniem 

warunku? 

Odpowiedź 2. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, na wystawianych fakturach wskazanie okresu 

rozliczeniowego, ilości zużytej energii elektrycznej oraz ceny jednostkowej jest wystarczające do 

prowadzenia i kontroli bieżących rozliczeń z Wykonawcą.  

Pytanie 3. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 6 ust. 2 - Wykonawca informuje, iż w świetle 

przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem 

odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo- 

rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE).  Sposób ustalania danych przez OSD określony 

jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy 

energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych 

Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD.  

Jednocześnie wyjaśniamy, że OSD ma prawo przekazać sprzedawcy dane szacowane, a 

Wykonawca w świetle ww. przepisów wystawia fakturę w oparciu o dane pomiarowo- 

rozliczeniowe otrzymane od OSD. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób 

pozyskania danych przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy 

Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w 

zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych 

przekazywanych wykonawcy przez OSD? Zwracamy się również z prośbą o modyfikację 

przedmiotowych zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do składania 

nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie wykonawców. 

Odpowiedź 3. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż oczekuje że rozliczenia z zamawiającym będą 

przeprowadzane wyłącznie w oparciu o zweryfikowane dane pomiarowe udostępnione przez OSD, 

bez względu na sposób ich pozyskania przez operatora, i będą one wzajemnie zgodne co do ilości 

energii. W takiej sytuacji nie będzie podstaw do nieuzasadnionych reklamacji. 

Pytanie 4. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 6 ust. 4 - 6 - Wykonawca informuje, że  w świetle 

przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem 

odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - 

rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE).  Sposób ustalania danych przez OSD określony 

jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy 

energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych 

Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD. 

Przeliczeń do faktur korygujących w sposób wskazany w ust. od 4 do 6. dokonuje Operator a 

wynik, w postaci udostępnionych danych wg zużyć, przekazuje Sprzedawcy.  W związku z 

powyższym wnosimy o usunięcie w/w ustępów. 
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Odpowiedź 4.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż umieszczony zapis precyzuje zasady rozliczeń 

między Stronami występujące w związku z ewentualnymi błędami wskazań lub odczytów układów 

pomiarowo – rozliczeniowych u OSD, nie dotyczy zaś samych korekt Zamawiający – OSD. 

Precyzyjne określenie tych zasad jest istotne dla Stron, szczególnie w przypadku gdy Wykonawca 

wystawia fakturę sprzedażową w oparciu o rażąco błędne dane otrzymane z OSD.  Zapisy 

pozostają bez zmian. 

Pytanie 5. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 7 ust. 3 –W celu uniknięcia nieprawidłowego 

naliczenia not odsetkowych, wnosimy o doprecyzowanie ustępu o zapis: „Zamawiający jest 

zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o otrzymaniu faktury z opóźnieniem.”. 

Odpowiedź 5.  

Pełnomocnik zamawiającego przychyla się do wniosku Wykonawcy i § 7 ust. 3 umowy 

przedkładanej do podpisu zostanie uzupełniony o proponowany zapis. 

Pytanie 6. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 7 ust. 7 - Informujemy, że zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń obrocie energią elektryczną, za przekroczenie 14-

dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającemu przysługuje prawo do bonifikaty. 

Reklamacja nie może zostać uwzględniona automatycznie. Z uwagi na powyższe zwracamy się z 

prośbą o usunięcie zapisu. 

W przypadku korekt wystawiane faktury korygujące „In plus” mają określony termin 

płatności. Zapis, że niedopłata wynikająca z korekty rozliczenia podlega doliczeniu do następnej 

wystawionej faktury VAT, powodowałby komplikacje z prolongowaniem terminu ich płatności. W 

momencie wystawienia faktury korygującej Wykonawca nie zna bowiem jeszcze terminu 

płatności, jaki będzie miała następna faktura. Wykonawca proponuje zmianę zapisu na: 

"Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku 

uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca wystawi fakturę korygującą. Ewentualna nadpłata, 

która wynikać będzie z wystawionej korekty podlega zaliczeniu na poczet należności za okres 

rozliczeniowy, następujący po okresie, w którym nastąpiła nadpłata, natomiast ewentualna 

niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń płatna będzie przez Zamawiającego zgodnie z terminem 

płatności określonym na fakturze korygującej VAT. W przypadku zakończenia trwania umowy 

nadpłata podlega zwrotowi Zamawiającemu po otrzymaniu informacji ze wskazaniem numeru 

konta bankowego, na który należy przekazać należną kwotę, a niedopłata zostanie przez niego 

uiszczona Wykonawcy w terminie określonym w fakturze korygującej." 

Odpowiedź 6.  

Pełnomocnik Zamawiającego oczekuje, iż ewentualne nadpłaty/niedopłaty będą rozliczane i 

regulowane w ramach bieżących rozliczeń w sposób ekwiwalentny dla Zamawiającego oraz 

Wykonawcy wskazując jeden termin regulowania tych zobowiązań tzn. wyznaczony termin 

płatności określony fakturą za najbliższy okres rozliczeniowy. Mając na uwadze fakt, iż tego typu 

zapisy w umowach sprzedaży energii są praktykowane na rynku, Pełnomocnik Zamawiającego nie 

widzi podstaw do uwzględnienia proponowanej zmiany. Zapis pozostaje bez zmian. 
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Pytanie 7. 

Załącznik 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 powiadomienia na piśmie o 

zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14-dniowego terminu do zapłaty 

zaległych i bieżących należności”. 

Odpowiedź 7.  

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 8. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - §  10 ust. 3 - Zamawiający określił, że umowa 

może zostać rozwiązana przez jedną ze stron gdy druga rażąco i uporczywie narusza warunki 

umowy. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w każdym czasie. 

Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż 

umowę zawiera się na czas oznaczony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez 

ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny 

istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia 

będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy. Także Wykonawcy mogą 

racjonalnie skalkulować wartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki 

odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą 

o usunięcie przedmiotowych zapisów. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego 

do odstąpienia od umowy określone w art. 145 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 

Odpowiedź 8. 

W projekcie umowy - §  10 ust. 3 jest precyzyjnie określone, że umowa sprzedaży może 

zostać wypowiedziana jedynie pod warunkiem rażącego i uporczywego naruszania jej 

postanowień,  co należy udokumentować i wskazać, a więc musi być spełniony ściśle określony 

warunek. Aby do tego doszło ze strony Zamawiającego, to Wykonawca swoimi działaniami 

musiałby doprowadzić Zamawiającego do podjęcia decyzji o wypowiedzeniu umowy. Natomiast 

zamiarem i oczekiwaniem Zamawiającego jest sprawna realizacja umowy przez cały okres na jaki 

zostanie ona zawarta. Zapisy umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 9. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 11 ust. 3 - Informujemy, że Wykonawca na 

podstawie załączonego wzoru pełnomocnictwa może dokonać zgłoszenia zawartej umowy 

sprzedaży do OSD. Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, który jest adhezyjny, 

zamieszczony jest na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego wraz z warunkami 
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obowiązującej taryfy  Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej.  W zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy 

taryfowej, okresu rozliczeniowego, są to warunki dotychczasowe.  W związku z powyższym 

zwracamy się z prośbą o podanie dla ilu punktów poboru poszczególnych klientów zaistnieje 

konieczność wystąpienia o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji. Jednocześnie 

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 lub będzie dopiero wystąpienie Wykonawcy o zawarcie takiej umowy? 

Odpowiedź 9. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż informacje o Zamawiających posiadających 

obecnie umowę kompleksową zawarte są w pkt 3.5 SIWZ, i posiadają oni łącznie ok. 300 PPE.  

Zamawiający samodzielnie złożyli wypowiedzenia umów kompleksowych oraz wystąpili bądź 

wystąpią o zawarcie umów dystrybucyjnych w przewidzianym czasie. Jeśli z przyczyn 

obiektywnych Wykonawca będzie występował w imieniu Zamawiającego o zawarcie umowy 

dystrybucyjnej, otrzyma dodatkowo stosowne oświadczenie lub pełnomocnictwo stosowane 

zwyczajowo przez niego. 

Pytanie 10. 

Załącznik 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 10. 

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 1.x 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 11. 

Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zwracamy się z prośbą o 

udzielenie informacji, czy Zamawiający Wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy, uzupełni 

zestawienie w wersji edytowalnej o n/w dane: 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 
- czy do Sprzedawcy należy wysłanie wypowiedzenia obecnie obowiązującej umowy. 

Odpowiedź 11. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż przekaże wyłonionemu Wykonawcy wszystkie 

posiadane szczegółowe informacje dotyczące w/w kwestii, a także wskaże osoby odpowiedzialne 

u Zamawiającego mogące je uzupełnić w razie potrzeby. Aktualne informacje dotyczące obecnych 

umów znajdują się w pkt 3.5 SIWZ. 

Pytanie 12. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 
- Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na 

czas określony czy nieokreślony? 
- Dla których punktów poboru Wykonawca będzie wypowiadał umowy kompleksowe i jaki 

jest okres wypowiedzenia tych umów? 
- Czy dla punktów poboru dla których Zamawiający samodzielnie wypowiedział umowy 

kompleksowe, potwierdzenia rozwiązania umów dołączy do dokumentów przekazywanych do 
wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy? 

- Czy Zamawiający przekaże kopie umów o świadczenie usług dystrybucji  
   w przypadku punktów poboru, dla których zawarł sam ww. Umowę? 

- Czy  Zamawiający ponosił będzie  odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru 
pełnomocnictwa i za jego  ewentualne zakwestionowanie przez OSD?  

Odpowiedź 12. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż rozdzielone umowy dystrybucyjne zawarte są na 

czas nieokreślony. Zamawiający posiadający obecnie umowy kompleksowe wymienieni są w pkt 
3.5 ppkt a) SIWZ i złożyli już stosowne wypowiedzenia, w związku z nie przewiduje się iż 
Wykonawca będzie musiał podejmować działania w tym zakresie, a okresy wypowiedzeń wynoszą 
od 1 do 3 miesięcy. 

Jeżeli będzie taka potrzeba, Wykonawcy zostaną udostępnione wszystkie niezbędne dane i  
dokumenty potrzebne do prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany 
sprzedawcy. W ocenie Pełnomocnika wzór pełnomocnictwa zawarty w SIWZ jest wystarczający, 
ale w szczególnych przypadkach nie ma przeszkód do dodatkowego umocowania Wykonawcy. 

Pytanie 13. 

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? 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? 
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Wzór pełnomocnictwa 

 

PEŁNOMOCNICTWO z dnia …………………… 

NAZWA FIRMY ……………………….. 

ADRES …………………………………. 

NIP……………………………………... 

REGON ………………………………… 

KRS …………………………………….. 

Działając w imieniu i na rzecz firmy……………………………………....................................... 

…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na rzecz: 

.............................., do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii 

elektrycznej: 

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z ........... 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. 

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 ............ oraz innym osobom które 

bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem ............ 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. 

7.  Oświadczam(y), że: 

- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy 

sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej, 
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- 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 ................... 

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 13. 

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 stronami. 

Pytanie 14. 

Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego 

parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z 

aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość 

świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?  

Odpowiedź 14. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż dane przekazane przez Zamawiających są zgodne 

ze stanem faktycznym i danymi odczytanymi z aktualnych faktur dystrybucyjnych. 

Pytanie 15. 

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? 
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Odpowiedź 15. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż 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 – według ustaleń indywidualnych miedzy stronami. 

Pytanie 16. 

Z uwagi na fakt, że w taryfach Wykonawcy nie istnieje grupa taryfowa D12 i G11k 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza, aby dla 

punktu poboru energii (PPE) rozliczanego w ww. grupie taryfowej były prowadzone rozliczenia wg 

grupy taryfowe C11 i G11, Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie 

zasady uczciwej konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, 

którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SIWZ 

wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba wykonawców. 

Odpowiedź 16. 

W opinii Pełnomocnika Zamawiającego obiekty ze starą taryfą D12 powinny zostać raczej 

rozliczone wg taryfy C12a gdyż obecnie  u OSD Płocku  jest to C12o.  PPE w taryfie G11k mogą być 

rozliczone w G11.  Z uwagi na fakt, iż wszystkie obiekty w grupie taryfowej Cxx i Gxx będą miały 

jednakową płaską stawkę za energię, sposób rozliczania oraz wpływ na wycenę oferty jest 

pomijalny. 

Pytanie 17. 

Prosimy o wskazanie Zamawiających, którzy posiadaj koncesję na wytwarzanie, obrót, 

przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa URE. Informujemy, iż w 

przypadku posiadania koncesji na jedną z powyżej wymienionych działalności Zamawiający staje 

się płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię 

elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy 

i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy o 

dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię 

elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych 

odbiorców. 

Odpowiedź 17. 

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. posiadają ważną  koncesję na sprzedaż energii elektrycznej. 

Kupowana energia jest zużywana na potrzeby własne (odbiorca finalny) a podatek akcyzowy 

Zamawiający rozlicza we własnym zakresie. W podpisywanej przez strony umowie sprzedaży 

zawarte zostaną stosowne informacje w tym zakresie, a także zapisane zostaną ceny jednostkowe 

energii bez podatku akcyzowego – stawki  zaproponowane przez Wykonawcę zostaną 

pomniejszone o jego wartość obowiązującą w chwili zawarcia umowy. Nie ma więc potrzeby 

osobnej wyceny ani modyfikacji formularza ofertowego. 

Pytanie 18. 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z 

wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia 

z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę? 
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Odpowiedź 18. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż nie przewiduje wprowadzenia tego rodzaju 

zapisów w umowach zawieranych z Zamawiającymi. 

Pytanie 19. 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z 

wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia 

należności, zaproponowane przez Wykonawcę? 

Odpowiedź 19. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż nie przewiduje wprowadzenia tego rodzaju 

zapisów w umowach zawieranych z Zamawiającymi. 

Pytanie 20. 

Wnosimy o wskazanie grupy taryfowej dla jednostki – Miejskie Przedszkole nr 3. Uprzejmie 

informujemy, że zgodnie z Art. 15, Art. 18, a przede wszystkim Art. 29 przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych to Zamawiający odpowiada za prawidłowe przygotowanie postępowania 

przetargowego oraz opisu przedmiotu zamówienia tak, by Wykonawcy mogli rzetelnie 

przygotować ofertę. Brak wskazania szacowanej ilości poboru energii elektrycznej oraz wskazania 

grupy taryfowej uniemożliwia Wykonawcom dokonać prawidłowej wyceny. 

Odpowiedź 20. 

Miejskie Przedszkole nr 3 jest w trakcie zmiany siedziby i nie ma obecnie zawartej umowy 

dystrybucyjnej. Szacunkowa ilość energii została wskazana w załączniku 1.2 do SIWZ, na 

podstawie historycznego zużycia z uwzględnieniem planowanego uruchomienia placówki, 

natomiast planowana grupą taryfową będzie C12a.  

Pytanie 21. 

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-

rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim 

bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o 

wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu 

czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy. 

Odpowiedź 21. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie posiada tak szczegółowych danych i nie 

uważa, iż są one potrzebne do rzetelnego przygotowania oferty. Przy fakturowaniu przez 

Wykonawcę zdecydowanie preferowany jest okres 1 miesięczny (dla wszystkich jednostek i 

wszystkich PPE) , opcjonalnie okres 2 miesięczny zgodny z okresem rozliczeniowym OSD. 

 

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty 

przetargowej. Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do 12.10.2016 r. do godz. 12.00  

 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 

(-) 
Arkadiusz Piotrowski 


