
 
                           Zawady, dnia  15 maja 2019 r.   

ZP.271.3.2019 
 
Do:  
Zainteresowani Wykonawcy 

 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. Zakup energii elektrycznej  na potrzeby gminy Popów.   
 
 
Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy w dniu 14.05.2019r. działając na 
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 z pózn. zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:  

 

 

 

Zapytanie nr 1: 

Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy 

 

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne  

do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych 

postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował 

następujących: 

a) danych: 

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 

- numer NIP 

- numer REGON 

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 

- przeznaczenie punktu poboru 

- grupa taryfowa  

- kod PPE 

- roczny wolumen energii elektrycznej 

- numer licznika 

- numer aktualnie obowiązującej umowy 

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy 

b) dokumentów: 

- pełnomocnictwo 

- dokument nadania numeru NIP 

- dokument nadania numeru REGON 

- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka 

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oraz pełnomocnictwa 

- numer rachunku bankowego 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający przekaże  Wykonawcy wszystkie ww. dane  do dnia podpisania umowy.  

 

Zapytanie nr 2: 

Dotyczy obecnie obowiązujących umów  

 

Czy dla wszystkich punktów poboru objętych przedmiotowym postępowaniem proces zmiany 

sprzedawcy odbywa się po raz kolejny? 
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Odpowiedź: Tak  

 

Czy umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych dla punktów poboru energii elektrycznej objętych 

przedmiotowym zamówieniem, dla których proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny zawarte 

są na czas nieokreślony? 

 Odpowiedz: Tak 

 

Zapytanie nr 3: 

Dotyczy pkt 7 rozdziału XIV SIWZ  

 

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.  

 

Zapytanie nr 4: 

Dotyczy pkt 3 rozdziału XVI SIWZ  

 

 Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie w całości następującego zapisu: 

 

„zmiana ceny ofertowej w przypadku zmian cen jednostkowych energii elektrycznej  

i stawek za świadczenie usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki” 

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest sama sprzedaż energii elektrycznej  

bez świadczenia usług dystrybucji tym samym ceny i uwarunkowania taryfy OSD nie mają zastosowania.  

 

Wskazujemy ponadto, iż w ostatnim podpunkcie pkt 3 rozdziału XVI Zamawiający wskazuje na „Zmianę 

wysokości wynagrodzenia, o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp nastąpi w formie aneksu do Umowy 

kompleksowej dostawy gazu ziemnego…”.  

Zapis nie odnosi się do przedmiotu zamówienia tj. sprzedaży energii elektrycznej.  

 

Odpowiedź:   

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie powyższego zapisu i poprawia omyłkę pisarską.   

 

Pkt. 3 rozdziału XVI SIWZ otrzymuje brzmienie:   

3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach 

dyspozycji art. 144 ust.1 pkt. 1 Ustawy Pzp):  

 zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w 
umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,  

 zmiany ilości punktów poboru energii w przypadku wybudowanych, oddanych do użytku nowych 
obiektów w i 2019 r., a nie wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ lub też zlikwidowanych, tj. 
na wniosek Zamawiającego możliwe jest rozszerzenie dostawy energii elektrycznej. W przypadku 
dodawania nowych punktów poboru przez jednostki wymienionej w Załączniku nr 1 do SIWZ, 
zmiana nie może przekroczyć 20 % wartości zamówienia podstawowego i będzie następowała na 
podstawie aneksu do Umowy. Dodawane punkty poboru powinny być rozliczane w grupach 
taryfowych, które zostały wycenione w Formularz cenowym.  

 zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych 
zmianach,  

 zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w 
kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy 
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to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT czy podatku 
akcyzowego jeszcze nie wykonano,  

 zmiany grupy taryfowej, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty zamawiającego 
zmieniłyby charakter użytkowania, bądź gdyby stosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej byłoby 
nieekonomiczne, lub też zastosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej stałoby się 
ekonomiczniejsze  

 zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub 
zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego 
modernizacji.  

 Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
wystąpienia zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia 
nastąpi, jeżeli strona Umowy, która wnioskuje o tę zmianę w przedstawionej kalkulacji kosztów 
wykonania zadania wykaże wpływ zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp na koszty 
wykonania zadania. Zmiana wysokości wynagrodzenia o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy 
Pzp nastąpi w formie aneksu do Umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej, który 
obowiązywał będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których dokonane zostaną 
zmiany o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp. W przypadku zmiany o której mowa w art. 
142 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie naliczona na 
podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 2 Ustawy 
Pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. W przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 3 Ustawy Pzp 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, 
jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzez Zamawiającego.  

 

Zapytanie nr 5: 

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie załącznika stanowiącego wykaz punktów poboru o dane o 

szacowanym zużyciu energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia  dla każdego punktu poboru z 

osobna, w rozbiciu na poszczególne strefy rozliczeniowe. 

  

Informacje są Wykonawcy niezbędne do wyceny przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający w załączeniu przekazuje uzupełniony załącznik nr 1 do SIWZ o ww. dane.   

 

Zapytanie nr 6: 

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz oferty  

 

Zwracamy się z wnioskiem o ujednolicenie jednostek w tabeli A Formularza Oferty służącej do wyliczenia 

ceny ofertowej brutto.  

 

Przy wymogu podania ceny jednostkowej w zł/kWh i szacowanym zapotrzebowaniu energii w okresie 

realizacji zamówienia podanej w MWh nie ma możliwości poprawnego wyliczenia ceny netto, brutto czy 

VAT zgodnie ze sposobem przyjętym przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający w załączeniu przekazuje poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty.   
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Zapytanie nr 7: 

Dotyczy § 6 ust. 1 oraz 2 załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy 

 

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę przedmiotowych zapisów na następujące: 

 

„1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. Wykonawca otrzymywać będzie 

wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości określonej w § 5 ust. 1 netto za 1 kWh 

zużytej energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych przez OSD 

w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy, powiększone o podatek VAT. 

2. Faktury będą obejmować wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście pobraną energię  

w danym okresie rozliczeniowym, ustaloną na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych, 

udostępnianych Wykonawcy przez OSD.” 

 

Wykonawca wystawia faktury VAT za sprzedaż energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowo-

rozliczeniowych otrzymywanych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jednocześnie informujemy, że 

Wykonawca nie ma dostępu do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 6 ust. 1 oraz 2 załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy.  

 

§ 6 ust. 1 i 2 załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy otrzymuje brzmienie:  

1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. Wykonawca otrzymywać będzie 

wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości określonej w § 5 ust. 1 netto za 1 kWh 

zużytej energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych przez OSD 

w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy, powiększone o podatek VAT. 

2. Faktury będą obejmować wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście pobraną energię  

w danym okresie rozliczeniowym, ustaloną na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych, 

udostępnianych Wykonawcy przez OSD. 

 

Zapytanie nr 8: 

Dotyczy § 6 ust. 9 załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy 

 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego doręczenia faktury Zamawiającemu na 

następujący: 

 

„Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury, na co najmniej 14 dni przed określonym terminem 

płatności.” 

 

Wykonawca zwraca się ponadto z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego kary umownej  

w wysokości 10 PLN za każdy punkt objęty niniejszą umową za każdy dzień opóźnienia   

po przekroczeniu 30 dni od pierwotnej daty wystawienia faktury.  

 

Wykonawca wyjaśnia, iż przy zachowaniu kar w podanej wysokości ryzyko ich poniesienia będzie musiało 

zostać uwzględnione przy indywidualnej wycenie i tym samym będzie miało wpływ na wysokość ceny 

ofertowej gotowej do zaproponowania przez Wykonawców biorących udział w przedmiotowym 
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postępowaniu. Wykonawca ponadto przypomina, iż Zamawiającemu przysługują bonifikaty za 

niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 6 ust. 9 załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy. 

 

§ 6 ust. 9 załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy otrzymuje brzmienie:  

Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec 

okresu rozliczeniowego stosowanego przez OSD fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym 

na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 14 dni przed 

określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w 

fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. 

 

Zapytanie nr 9: 

Dotyczy § 11 ust. 3 załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy 

 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.  

Obowiązek przekazania wszelkich niezbędnych danych do skutecznego przeprowadzenia procedury 

zmiany sprzedawcy leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca ponadto informuje, że Sprzedawcy nie 

mają obowiązku i nie udostępniają wymienionych we wskazanych zapisach danych.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający przekaże Wykonawcy dane niezbędne do skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy.  

 

Zapytanie nr 10: 

Dotyczy § 11 ust. 4 załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy 

 

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie przedmiotowego zapisu.  

 

Zmiana grupy taryfowej dla poszczególnych PPE następuje poprzez dokonanie stosownych zmian w 

umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i nie dotyczy dostawy energii elektrycznej na 

podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej.  

 

Wszelkie zmiany w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dokonywane są przez 

strony tej umowy a więc Zamawiającego i OSD. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego 

o dokonaniu stosownej zmiany sporządza aneks do umowy sprzedaż i dokonuje aktualizacji danych w 

swoim systemie bilingowym.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie ust. 4 § 11 załącznika nr 5 do SIWZ – projekt umowy. 

 

 

 

 

          Wójt Gminy Popów  
           /-/ 
                Jan Kowalik 


