
Pytanie 1:
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;
- 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/ 
rezerwowego poboru energii elektrycznej.

Odpowiedz: Zamawiający przekaże wykaz w w wersji elektronicznej.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne? 
W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi 
rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego.

Odpowiedz:  Zamawiający do obecnie obowiązujących umów nie przyjął ofert promocyjnych
lub lokalizacyjnych

Pytanie 3:
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).

Odpowiedz:   Tak,   Zamawiający  dysponuje  tytułem  prawnym  do  obiektów  ujętych  w
przeprowadzanym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

Pytanie 4:
W par. 6 pkt 3 wymagają Państwo, aby należności wynikające z faktur VAT były płatne w terminie 
30 dni od daty jej otrzymania. Informujemy, iż powyższy zapis będzie oznaczał konieczność 
wysyłania faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia terminu 
płatności i określenia, czy zasadnym jest naliczanie odsetek za jego niedotrzymanie. To z kolei 
negatywnie wpłynie na kalkulację cenową oferty. W związku z powyższym proponujemy zmianę 
powyższego zapisu na sformułowanie: „Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 
30 dni od daty wystawienia tych faktur.”



Odpowiedz: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu:
Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia tych
faktur  pod warunkiem dostarczenia faktur VAT Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed
tak  ustalonym  terminem  płatności.  W razie  otrzymania  faktury  przez  Zamawiającego  w
terminie późniejszym należności wynikające z faktur VAT płatne są w terminie 7 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Pytanie 5:
Czy jest możliwe podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedz:Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 6:
W par. 5 ust. 8 pkt Zamawiający wymaga stanu początkowego i końcowego zużycia. Informujemy, 
że na Platformie Wymiany Informacji Operator Systemu Dystrybucyjnego podaje wielkość zużycia 
bez stanu początkowego i końcowego. W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie 
zapisu. 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga stanu początkowego i końcowego zużycia.

Pytanie 7:
Nawiązując do ekwiwalentności stron prosimy o uzupełnienie w Załączniku do SIWZ- umowa, par.
8 o następujący ustęp: „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 = 35 % *  CE

OPR -  Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;  
CE      - przychód jaki uzyskałby Wykonawca  ze sprzedaży energii przewidzianej  w planie 
sprzedaży energii zawartym w Załączniku nr 1 do umowy po cenach określonych w § 5 Umowy , w
okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do 
…………………….;

Odpowiedz:  Zamawiający nie zgadza się na zmianę załącznika do SIWZ nr 9 . 

Pytanie 8:
W par. 8 ust. 4 wnioskujemy o wykreślenie, gdyż obecny zapis narusza zasadę równości stron w 
stosunku cywilnoprawnym.



Odpowiedz: Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie zapisu par. 8 ust. 4.

Pytanie 1: Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia  sprzedaży
energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany
sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca
zwraca się  z  prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści:  „Umowa wchodzi  w życie  w zakresie
każdego  punktu  poboru  z  dniem ...  lecz  nie  wcześniej  niż  po  pozytywnie  przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD".

Odpowiedz:  Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu do treści:  „Umowa wchodzi w
życie  w  zakresie  każdego  punktu  poboru  z  dniem ...  lecz  nie  wcześniej  niż  po  pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD".

Pytanie 2: Czy zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedz:Tak, Zamawiający wyraża zgodę  na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 3 Prosimy o podanie informacji kto jest aktualnym sprzedawcą dla obiektów Gmina 
Popów?
Odpowiedz: Obecnym dostawcą energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego jest 
Corrente Sp. z o.o.

Pytanie 4: Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej
zmianie stawki podatku VAT, opodatkowania energii podatkiem akcyzowym lub przepisów prawa
wprowadzających  nowe  obowiązki  związane  z  zakupem  praw  majątkowych  lub  certyfikatów
dotyczących efektywności energetycznej -
Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  wprowadzenie  do  SIWZ  zapisu  o  treści:  "Ceny  energii
elektrycznej  pozostanę  niezmienne  w  okresie  obowiqzywania  umowy  za  wyjątkiem  zmiany
przepisów  skutkujących  zmianą  kwoty  podatku  VAT,  podatku  akcyzowego  lub  zmiany  ogólnie
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy
o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki
związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny
energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi
przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."

Odpowiedz: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do SIWZ zapisu o treści:
„Ceny energii elektrycznej pozostanę niezmienne w okresie obowiqzywania umowy za wyjątkiem
zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego. Ceny energii
elektrycznej  zostają  powiększone  o  kwotę  wynikającą  z  obowiązków  nałożonych  właściwymi
przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."”

Pytanie 1.
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, konieczne jest uzupełnienie Projektu Umowy o 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".  Jednocześnie wnosimy o usunięcie ust.  7 §12 projektu
umowy.
Odpowiedz: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do SIWZ zapisu o treści:
„Ceny energii elektrycznej pozostanę niezmienne w okresie obowiqzywania umowy za wyjątkiem
zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego. Ceny energii
elektrycznej  zostają  powiększone  o  kwotę  wynikającą  z  obowiązków  nałożonych  właściwymi
przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.”
Zamawiający nie wyraża zgody na  usunięcie ust. 7 §12 projektu umowy ponieważ projekt
umowy nie posiada  ust. 7 §12.
Pytanie 2.
Czy zamawiający Dopuszcza podpisanie Umowy drogą korespondencyjna?
Odpowiedz:Tak, Zamawiający wyraża zgodę  na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 3.
Kto jest obecnym sprzedawcą?
Odpowiedz: Obecnym  dostawcą  energii  elektrycznej  do  obiektów  Zamawiającego  jest
Corrente Sp. z o.o.
Pytania 4.
Jaki jest okres rozliczeniowy stosowany przez OSD dla poszczególnych punktów?
Odpowiedz: Okresy rozliczeniowe dla poszczególnych ppe  są zgodne z taryfą OSD.
Pytanie 5.
Czy po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający udostępni Wybranemu dostawcy niezbędnych
informacji do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy w formie elektronicznej?
Odpowiedz: Zamawiający przekaże wykaz w w wersji elektronicznej.

Pytanie 6.
Czy  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  ceny  w  trakcie  trwania  umowy  ze  względu  na  zmianę
wysokości podatku akcyzowego i VAT?

Odpowiedz:Tak,  Zamawiający dopuszcza zmianę ceny w trakcie trwania umowy ze względu
na zmianę wysokości podatku akcyzowego i VAT.


