
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCYCH 

UCZESTNICZĄCYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ” 

 

Numer postępowania: EO/EE/003/2017 

___________________________________________________________________________________________ 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 

r., poz. 2164 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:  

Pytanie 1: 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 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; 

- numer licznika; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny 

- numer PPE 

oraz dokumentów: 

- Pełnomocnictwo, 

- dokument nadania numeru NIP, 

- dokument nadania numeru REGON, 

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka 

- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży 

energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa 
 

Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający przekaże wskazane dokumenty. 
 

Pytanie 2: 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 ? 

Wyjaśnienie:  Zamawiający określił wzór pełnomocnictwa (Załącznik nr 2 do Projektu Umowy – Załącznik nr 

4 do SIWZ. W przypadku kwestionowania pełnomocnictwa przez OSD Zamawiający deklaruje 

współpracę (ewentualną korektę pełnomocnictwa) celem przeprowadzenia w sposób 

prawidłowy procedury zmiany sprzedawcy. 



Pytanie 3: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu 

rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej 

dla punktów poboru energii elektrycznej: 

- do kiedy obowiązuje przedmiotowa umowa,  

- okres wypowiedzenia,  

- czy została podpisana w ramach akcji promocyjnej. 

W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego 

dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż 

informacja ta jest istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia 

sprzedaży dla tych punktów. 

Wyjaśnienie:  Aktualne umowy obowiązują do 31.12.2017 roku, umowy te nie wymagają wypowiedzenia 

(zostały zawarte w ramach przetargu publicznego) z nielicznymi wyjątkami w przypadkach 

umów kompleksowych. Informacja o tym, które PPE posiadają zawarte umowy kompleksowe 

zawarta jest w Załączniku nr 6 do SIWZ, zawarta jest tam również informacja o terminie 

rozpoczęcia sprzedaży. W przypadkach kiedy umowy kompleksowe objęte są cenami w 

ramach akcji promocyjnych, data rozpoczęcie sprzedaży uwzględnia czas na jaki promocje 

obowiązują. 

Pytanie 4: 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? 

Wyjaśnienie:  Tak, parametry dystrybucyjne (moc umowna i grupa taryfowa) są zgodne z rzeczywistością na 

dzień przygotowywania dokumentacji SIWZ. 

Pytanie 5: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy 

drogą korespondencyjną? 

Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający zgodnie z zapisami Rozdz. 28  ust. 2 SIWZ wyrazi zgodę na zawarcie umów 

drogą korespondencyjną na wniosek Wykonawcy. 

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza, aby PPE wyszczególnione w grupie taryfowej O11 były rozliczane w 

grupie taryfowej C11o a G12e w G12w których okresy rozliczeniowe są tożsame z  okresem 

rozliczeniowym dla grup taryfowych, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, a jedyna 

różnica polega na formalnej nomenklaturze grup taryfowych (ich symbolicznym oznaczeniu) ?  

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca złoży 

odwołanie od zapisów SIWZ, w którym zaznaczy, że możliwość rozliczania w grupach 

taryfowych określonych przez Zamawiającego w SIWZ spełni tylko ograniczona liczba 

Wykonawców.? 

Wyjaśnienie:  W prowadzonym postępowaniu nazewnictwo grup taryfowych wynika z oznaczeń jakie 

stosuje lokalny OSD. Dla wyceny oferty stosowany jest podział na 2 grupy, do których 

zakwalifikowane są poszczególne PPE i ich nazewnictwo grup taryfowych jest wtórne. 

Zamawiający wyraża zgodę na inne symboliczne określanie grup taryfowych. 

Pytanie 7: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający samodzielnie wypowie 

obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu 

zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?. 



Wyjaśnienie:  W zdecydowanej większości umowy zawarte są na czas określony i nie wymagają 

wypowiadania. W pojedynczych przypadkach (umowy kompleksowe) Zamawiający upoważni 

Wykonawcę do dokonania czynności wypowiedzenia tych umów. 

Pytanie 8:  Dotyczy § 4 ust. 4 oraz § 12 ust. 2 Wzoru Umowy. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca może 

przystąpić do czynności mających na celu zmianę sprzedawcy dopiero po podpisaniu umowy, 

udzieleniu pełnomocnictwa oraz uzyskaniu niezbędnych danych od Zamawiającego, zwracamy 

się z prośbą o podanie terminu, w którym podmioty objęte postępowaniem przekażą 

dokumenty zgodnie z pytaniem nr 1. 

Wyjaśnienie:  Termin przekazania danych uzależniony jest od czasu trwania procedury rozstrzygania 

postępowania przetargowego. Dane mogą zostać przekazane dopiero po zakończeniu 

procedury. Planujemy, że termin ten nie będzie dłuższy niż do końca października 2017 roku. 

Pytanie 9:  Dotyczy § 16 ust. 1 lit. d Projektu Umowy. 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. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia zapisy Par. 16 ust. 1 lit. d  Projektu Umowy bez zmian. 

Uzasadnienie: Ponieważ Zamawiający nie wymaga oddzielnej wyceny dla poszczególnych grup taryfowych 

(Wykonawca przedstawia ceny jednostkowe dla 2 grup, do których przyporządkowane są 

wszystkie PPE niezależnie od grupy taryfowej nadanej przez OSD), dlatego też nie ma 

uzasadnienia aby nowe PPE musiały być kwalifikowane do grup taryfowych występujących w 

SIWZ.  

Pytanie 10:  Dotyczy § 11 ust. 2 Projektu Umowy. 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”. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia zapisy Par. 11 ust. 2 lit. d Projektu Umowy bez zmian. 

Uzasadnienie:  Przywołane zapisy ustawy Prawo energetyczne wskazują obowiązki sprzedawcy (obowiązek 

ustawowy), jednocześnie ustawa Prawo energetyczne nie wyklucza wprowadzenia do umowy 

sprzedaży zapisów umownych regulujących procedurę związaną z terminowym brakiem 

płatności. 

Pytanie 11:  Dotyczy § 14 ust 3 i 4  Wzoru Umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na 

rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną 

do wysokości poniesionej szkody (straty). Prosimy o modyfikację zapisów do treści: 



„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do 

wysokości poniesionej szkody (straty).”  

W przypadku nie wyrażenia zgody zamawiający zwraca się z prośbą o zmianę § 14 ust 4  na 

zapis o treści: „4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kare umowną za odstąpienie od Umowy 

przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w  § 8 ust. 3. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia zapisy Par. 14 ust. 3 i 4 Projektu Umowy bez zmian. 

Uzasadnienie: Kary umowne określone w przedmiotowym paragrafie dotyczą sytuacji, które narażają 

Zamawiającego na poniesienie strat finansowych spowodowanych nieprawidłowym działaniem 

Wykonawcy. Przyczyny, dla których mogą zaistnieć przesłanki do naliczenia kar umownych leżą 

w całości po stronie Wykonawcy, który w pełni nimi zarządza w ramach prowadzenia normalnej 

działalności. 

Pytanie 12:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany 

adres e-mail?”. 

Wyjaśnienie:  Nie, Zamawiający wymaga faktur w tradycyjnej papierowej formie. 

Pytanie 13:  Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych 

(korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości 

przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii 

elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz 

Sprzedawcy? 

Wyjaśnienie:  Powyższa sytuacja uregulowania jest w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) w par. 9 

ust. 6. 

Pytanie 14:  Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? (dekadowy, jednomiesięczny, 

dwumiesięczny) 

Wyjaśnienie:  Standardowe okresy rozliczeniowe są następujące: grupy taryfowe Gxx, C1x rozliczane są w 

okresach dwumiesięcznych, grupa taryfowa B23 rozliczana jest dekadowo, pozostałe grupy 

taryfowe rozliczane są w okresach jednomiesięcznych. Istnieją nieliczne przypadki, w których 

grupy taryfowe Gxx lub C1x rozliczane są w okresach jednomiesięcznych. 

Pytanie 15:  Prosimy o ujednolicenie treści SIWZ i załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający podaje dwa różne 

terminy związania z oferta tj 60 dni i 30 dni. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ w ust. 9 pkt 4 wprowadzając termin 

związania ofertą wynoszący 60 dni. 

Pytanie 16:  Po czyjej stronie leży wypowiedzenie dotychczasowych umów kompleksowych / sprzedaży 

energii elektrycznej dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym? 

Wyjaśnienie:  Por. odpowiedź na Pytanie 7. 

Pytanie 17:  Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnych umów kompleksowych / sprzedaży energii 

elektrycznej? 

Wyjaśnienie:  Por. odpowiedź na Pytanie 3. 



Pytanie 18:  Po czyjej stronie leży złożenie wniosku u właściwego OSD w celu zawarcia umowy 

dystrybucyjnej? 

Wyjaśnienie:  Wnioski do OSD o zawarcie umów dystrybucyjnych będą składać Zamawiający. 

Pytanie 19:  Czy układy pomiarowe dla taryf Bxx są dostosowane do zasad TPA? 

Wyjaśnienie:  Tak, PPE zakwalifikowane do grup taryfowych Bxx mają dostosowane układy pomiarowe do 

wymagań rynku TPA. 

Pytanie 20:  Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej do poszczególnych PPE objętych 

postępowaniem przetargowym? 

Wyjaśnienie:  Zamawiający uznaje, że informacja taka nie jest niezbędna do prawidłowego przygotowania 

oferty. Aktualnie Zamawiający posiada rozdzielone umowy i kupuje energię elektryczną na 

podstawie umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. 

Pytanie 21:  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? 

Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający posiadają stosowne tytuły prawne do dysponowania obiektami, do których 

dostarczana jest energia elektryczna. Podstawowym tytułem jest własność, ponadto 

występują: użyczenie, najem, dzierżawa. Zamawiający wskazuje, że procedury zmiany 

sprzedawcy były już przeprowadzane wielokrotnie, za każdym razem zakończone 

prawidłowym zgłoszeniem i realizacją sprzedaży wobec czego z tego tytułu nie występuje 

ryzyko dla Wykonawcy. 

Pytanie 22:  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; 
- numer licznika;  
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy; 
- numer ewidencyjny  
- numer PPE; 

Wyjaśnienie:  Por. odp. na Pytanie 1. 

Pytanie 23:  Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS)  
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy? 



Wyjaśnienie:  Por. odp. na Pytanie 1. 

Pytanie 24:  Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego ? Informacja ta jest niezbędna 
do procesu zmiany Sprzedawcy. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający posiadają zawarte umowy dystrybucyjne, w których jest określony (wybrany) 

sprzedawca rezerwowy. 

Pytanie 25:  Czy Wskazane w zamówieniu układy pomiarowo – rozliczeniowe są dostosowane  
do zasad TPA ? Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy. 

Wyjaśnienie:  Por. odp. na Pytanie 19. 

Pytanie 26:  Wnioskujemy o wyjaśnienie, jaki zakres ustalania warunków cenowych ma na myśli  
Zamawiający. Warunki cenowe ustalone zostaną w trakcie przetargu. 

Wyjaśnienie:  W celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych Zamawiający zmienia zapis zawarty w Par. 4 

ust 7 Projektu Umowy na następujący: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zgodnej współpracy z Zamawiającym przy realizacji 

niniejszej umowy.” 

Pytanie 27:  Nawiązując do ekwiwalentności stron prosimy o uzupełnienie w Załączniku do SIWZ – Istotne 
Postanowienia Umowne, informacji o następujący punkt: „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 …………………….; 
W nawiązaniu do informacji zawartej w punkcie 9 Istotnych Warunków Umownych, 
wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowy będzie stanowiło ryzyko dla 
Wykonawcy, a określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje ewentualne straty i 
pozwoli na obniżenie kalkulacji ofertowej. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie dokonuje zmian w treści Projektu Umowy. 

Uzasadnienie: Umowy zawierane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie 

przetargu nieograniczonego zawierane są na czas określony i nie mogą zawierać klauzul 

swobodnego wypowiedzenia umowy. 

Pytanie 28:  Wnioskujemy o wskazanie jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących Umów. 

Wyjaśnienie:  Por. odp. na Pytanie 3. 

Pytanie 29:  Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną? 
 



Wyjaśnienie:  Por. odp. na Pytanie 5. 

Pytanie 30:  Wnioskujemy o dopisanie w par. 14 ust. 5 wzoru Umowy zapisu: (…) po uprzednim pozytywnym 
rozpatrzeniu pisemnej reklamacji Zamawiającego. Wykonawca musi ocenić, czy zaszła 
przesłanka powodująca naliczenie kar umownych. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia zapisy par. 14 ust. 5 wzoru Umowy bez zmian. 

Pytanie 31:  Wnioskujemy o dostosowanie par. 11 ust. 2 wzoru Umowy 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.” 

.Wyjaśnienie:  Przywołane przepisy ustawy Prawo energetyczne wskazują na przesłanki nieobligatoryjne. 
Przedsiębiorstwo energetyczne „może” wstrzymać dostarczanie paliw z tytułu braku 
płatności, można zatem to zagadnienie uregulować umownie w sposób odmienny od zapisów 
prawa energetycznego. 

Wprowadzone niniejszymi odpowiedziami uzupełnienia stają się integralną częścią dokumentacji SIWZ. 

Z uwagi na charakter wprowadzonych zmian Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 
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