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

„Zakup Energii Elektrycznej dla podmiotów samorządowych  
XV 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. 

Wnioskujemy o zmianę treści pkt. 1, par. 9 Umowy poprzez dopisanie następującego 

warunku: „nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej zmianie sprzedawcy”. 
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Odpowiedź 2.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w pkt. 3.3 SIWZ oraz §9 ust 1 projektu umowy 

widnieje zapis bardziej precyzujący kwestię rozpoczęcia sprzedaży energii dla zamawiającego:  

„(…)  jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umów, na podstawie których dotychczas 

Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany 

sprzedawcy u OSD.”  W ocenie Pełnomocnika jest on tożsamy z „pozytywnie przeprowadzoną 

zmianą sprzedawcy”  i nie ma podstaw do jego modyfikacji. 

 

Pytanie 3. 

Rozdział 15 SIWZ - Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o 

szacowaną przez Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą  niż 

szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie 

dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona może być 

fizycznie nie możliwa (Wykonawca otrzymuje informacji  o zużyciu energii od OSD po zakończeniu 

okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o 

następującej treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, której mowa jest w pkt. 15.1 powyżej 

rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, 

w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest 

do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy.” 

Odpowiedź 3.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zapis w 15.1 SIWZ, dotyczy jedynie Urzędu 

Miasta Legionowa, a wynika on z uregulowań Zamawiającego dot. procedury realizacji budżetu. 

Intencją Zamawiającego jest utrzymanie umowy sprzedaży energii elektrycznej do końca okresu 

jej obowiązywania i uiszczenie opłat za zużytą energię elektryczną. Kwoty, które Zamawiający 

(Urzędu Miasta Legionowa) umieści w umowie sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z zapisem w 

punkcie 15.1 SIWZ, będą określone po wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie 

zapotrzebowania na energię elektryczną Zamawiającego, ceny zaoferowanej przez wybranego 

Wykonawcę przy uwzględnieniu warunku określonego w par. 11 ust. 5 projektu umowy sprzedaży 

energii elektrycznej. Określone kwoty zabezpieczą zapotrzebowanie Zamawiającego na energię 

elektryczną w okresie zamówienia. W przypadku wykorzystania kwoty określonej zgodnie z 

zapisem w punkcie 15.1 SIWZ mają zastosowanie zapisy par. 11 ust. 6 i 7 projektu umowy 

sprzedaży energii elektrycznej. Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 4 

Załącznik Nr 3 do SIWZ  § 5 ust. 2 -  Z uwagi na możliwość zmiany  w okresie obowiązywania 

umowy przepisów skutkujących zmianą  ustawy prawo energetyczne wraz z aktami 

wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z 

zakupem praw majątkowych lub certyfikatów Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację 

przedmiotowego zapisu do treści: „Cena jednostkowa za 1 kWh netto (tj. cena bez podatku VAT) 

określona w ust. 1 ulega zmianie w przypadku zmiany opodatkowania energii elektrycznej 

podatkiem akcyzowym lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w 

szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy 
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wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów 

dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę 

wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.” 

Odpowiedź 4.  

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 5 

Złącznik nr 3 do SIWZ § 6 ust. 4-7 - Wykonawca wyjaśnia, że nie ma wpływu na sposób 

dokonywanych korekt przez OSD. Zasady ich wyliczania określa Taryfa OSD i Umowa o 

świadczenie usług dystrybucyjnych zawarta między Operatorem i  Zamawiającym. Wykonawca 

otrzymuje jedynie dane o wielkości zużycia o jakie należy dokonać korekty. Wobec powyższego 

wnosimy o usuniecie z projektu umowy ust. 4- 6. i jednocześnie o modyfikację zapisu w ust. 5 co 

do treści  „w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 

pomiarowego , które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię 

elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur po 

otrzymaniu danych od OSD.” 

Odpowiedź 5.  

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 korekt Zamawiający – OSD.   Precyzyjne 

określenie tych zasad jest istotne dla Stron, w przypadku gdy Wykonawca wystawia fakturę 

sprzedażową w oparciu  o błędne dane otrzymane z OSD. Propozycja modyfikacji zapisu  w ust 5 

przedstawiona przez Wykonawcę jest zawarta w obecnym  § 6 ust. 7. Pełnomocnik 

Zamawiającego nie widzi podstaw do uwzględnienia proponowanej zmiany, zapis pozostaje bez 

zmian. 

 

Pytanie 6 

Złącznik Nr 3 do SIWZ  7 ust. 7 -  Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnacje z części 

zapisu mówiącego, że  nierozpatrzenie reklamacji w terminie będzie poczytane jako uznanie 

reklamacji. Jednocześnie informujemy, że w przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie 

postanowienia §4 umowy. Z uwagi na powyższe proponujemy aby przedmiotowy zapis otrzymał 

następujące brzmienie: „Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej 
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doręczenia. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności 

ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, natomiast niedopłata podlega doliczeniu do 

pierwszej faktury VAT wystawianej za najbliższy okres rozliczeniowy. W przypadku zakończenia 

trwania umowy nadpłata podlega zwrotowi Zamawiającemu, a niedopłata zostanie przez niego 

uregulowana na rzecz Wykonawcy.” 

Odpowiedź 6.  

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 7 

Czy do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne informacje i dokumenty 

z tym związane pozwalające terminowe zgłoszenie umowy? 

Odpowiedź 7.  

Wraz z podpisaną przez Zamawiającego Umową, Wykonawca otrzyma wszelkie niezbędne 

dokumenty formalne: NIP, REGON, dokument umocowania dla osoby podpisującej, służące do 

poprawnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. W przypadku ewentualnych 

braków, po zawiadomieniu Zamawiającego zostaną one niezwłocznie dostarczone w postaci 

skanów oraz kopii papierowych. Dane ewidencyjne poszczególnych obiektów (PPE) Wykonawca 

otrzyma w edytowalnej wersji elektronicznej. 

 

Pytanie 8. 

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów 

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 

przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach 

akcji promocyjnych/programów lojalnościowych? 

Odpowiedź 8.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż według jego wiedzy - opartej na danych 

przekazanych przez podmioty wymienione w załączniku nr 1.1, 1.2 do SIWZ, zwane 

Zamawiającymi, nie są oni obecnie stronami umów ani aneksów zawartych w ramach akcji 

promocyjnych lub programów lojalnościowych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie sprzedaży 

energii w terminach szczegółowo określonych w SIWZ. 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. 
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Pytanie 9. 

Prosimy o udostępnienie załącznika nr 1.1. i 1.2. w wersji edytowalnej (.xls, .doc). 

Odpowiedź 9.  

Komplet formularzy oraz załączniki ze szczegółowym opisem przedmiotu Zamówienia w 

wersji edytowalnej Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje Wykonawcy po przedstawieniu takiej 

prośby np. drogą mailową. Wspomniane dokumenty zostały przesłane do Wykonawcy 

niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zapytania. 

 

Pytanie 10. 

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; 

- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina); 

- grupa taryfowa; 

- moc umowna; 

- planowane roczne zużycie energii; 

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy; 

- numer ewidencyjny; 

- numer licznika; 

- numer PPE. 

Odpowiedź 10.  

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 11. 

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający przekaże pełnomocnictwo oraz niezbędne 

dokumenty do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy (KRS, NIP, Regon)? 

Odpowiedź 11.  

Wraz z podpisaną przez Zamawiającego Umową, Wykonawca otrzyma wszelkie niezbędne 

dokumenty formalne: NIP, REGON, dokument umocowania dla osoby podpisującej, służące do 

poprawnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Pełnomocnictwo dla Wykonawcy 
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(załącznik 3.2a do SIWZ) do występowania przed OSD jest załącznikiem do zawieranej Umowy 

sprzedaży. W przypadku wystąpienia braków, po zawiadomieniu Zamawiającego zostaną one 

niezwłocznie dostarczone drogą elektroniczną w postaci skanów oraz tradycyjnie jako  kopie 

papierowe. 

 

Pytanie 12. 

Par. 7 ust. 7 zd. 2 wzoru umowy – zapis ten jest niezgodny z rozporządzeniem w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. 

Nie wyrażamy zgody na zapis o uznaniu reklamacji. Prosimy zmienić na „nierozpatrzenie reklamacji 

w terminie 14 dni uprawnia do bonifikaty”. 

Odpowiedź 12.  

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 13. 

Par. 8 ust. 1 – prosimy zmienić dostosowując treść do zmienionych przepisów prawa 

energetycznego i wykreślić dotychczasową treść i wpisać nową w brzmieniu: „Wykonawcy 

przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku gdy 

Zamawiający  zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie 

terminu płatności.” 

Odpowiedź 13.  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zapisy zawarte w §8 ust 1-2 mają to same 

znaczenie merytoryczne co zapis proponowany przez Wykonawcę, a jednocześnie zabezpieczają  

interesy Zamawiającego, nie obciążając w nadmierny sposób Wykonawcy. Nie są one w żaden 

sposób niezgodne z ustawą Prawo Energetyczne. Pełnomocnik Zamawiającego nie  uwzględnia 

wniosku Wykonawcy. Projekt Umowy pozostaje bez zmian. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

(-) 

 

Arkadiusz Piotrowski 


