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Nr sprawy: 236 / 2018 

  

 

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW będących własnością 

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. 

ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie 

ogłoszenie o zamówieniu nr 538007-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. 

 

 Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Nowym Mieście Lubawskim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych niniejszym przekazuje odpowiedzi na zapytania wniesione w ww. 

postępowaniu: 

 

Zapytanie nr 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie 

elektronicznej na wskazany adres e-mail?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. 

Zapytanie nr 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą 

korespondencyjną? 

Odpowiedź: Tak. 

Zapytanie nr 3. 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?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wystawienie faktur szacunkowych. 

Zapytanie nr 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie 

niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy 

prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe 

obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących 

efektywności energetycznej?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ceny jednostkowej w przypadkach 

określonych w zapytaniu. 
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Zapytanie nr 5. Prosimy o podanie dokładnej nazwy i adresu siedziby OSD?  

Odpowiedź: Energa Operator Spółka Akcyjna, 80-557 Gdańsk,  ul. Marynarki Polskiej 130 

Zapytanie nr 6. 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: Są dwa okresy rozliczeniowe: 

a) jednomiesięczny dla taryfy C23 - t.j.  Oczyszczalni ścieków (nr PPE 

PL0037950033872828), Hydrofornia ul. Wodna (PL0037950042585448),  

b) dwumiesięczny dla taryfy C12a - wszystkie pozostałe PPE. 

Zapytanie nr 7. Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem 

kalendarzowym?  

Odpowiedź: Nie. 

Zapytanie nr 8. W załączniku do SIWZ - projekcie umowy w § 8 ust. 2 wnioskujemy o 

dodanie zapisu „ jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii 

elektrycznej po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”  

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis §8 ust. 2 projektu umowy, zmienia natomiast treść §8 ust. 1 

projektu umowy na: „Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 

01.07.2018r. do dnia 31.12.2019 r., w zakresie każdego punktu poboru, lecz nie wcześniej, niż 

po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 

sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.” 

Zapytanie nr 9. SIWZ Rozdział 15 ust. 2 lit. f oraz Załącznik nr 7 do SIWZ § 9 ust. 1 lit. f. 

Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest możliwa w 

ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym prosimy 

o modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może zwiększyć moc 

przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego 

w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” . 

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia uwagi Wykonawcy. 

Zapytanie nr 10. SIWZ Rozdział 15 ust. 4 oraz Załącznik nr 7 do SIWZ § 9 ust. 3. Z uwagi 

na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z 

prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze 
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zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego 

zapisu zdania o treści: „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”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia uwagi Wykonawcy, obowiązuje forma pisemna 

wraz z zapisami projektu umowy o przypadkach dopuszczalnych zmian umowy. 

Zapytanie nr 11. Załącznik nr 1 do SIWZ. W celu prawidłowego skalkulowania wartości 

zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej 

ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, 

który nie jest rozliczany całodobowo. 

Odpowiedź: Wszystkie punkty rozliczane są całodobowo. 

Zapytanie nr 12. Załącznik nr 7 do SIWZ § 3 ust. 3. Wykonawca zwraca się o sprostowanie 

zapisu poprzez zmianę słowa „sprzedaży”, na „dystrybucji”. Zamawiający zawiera z OSD 

umowę na świadczenie usług dystrybucji energii. 

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia uwagę Wykonawcy. Stosowna zmiana będzie 

wprowadzona do zapisów umowy. 

Zapytanie nr 13. Załącznik nr 7 do SIWZ § 6 ust. 6. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, 

czy wyrazi zgodę na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: 

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”.  

Odpowiedź: Zamawiający częściowo uwzględnia uwagę Wykonawcy. Stosowna zmiana 

będzie wprowadzona do zapisów umowy (§ 6 ust. 6) w postaci: „Strony ustalają następujący 

sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu 

rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym należności wynikające z faktur VAT będą 

płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania danej faktury przez Zamawiającego”  

Zapytanie nr 14. Załącznik nr 7 do SIWZ § 7 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 wskazanego zapisu do treści zgodnej z 

ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(…) pomimo uprzedniego 

powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 

dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia uwagi Wykonawcy.  
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Zapytanie nr 15. Załącznik nr 7 do SIWZ § 8 ust. 1. Wykonawca zwraca się z prośbą o 

doprecyzowanie zapisu poprzez określenie, iż „Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas 

określony od dnia 01.07.2018r. do dnia 31.12.2019 r., w zakresie każdego punktu poboru, 

lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej 

procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.” 

Odpowiedź: Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na zapytanie nr 8. 

Zapytanie nr 16. Załącznik nr 7 do SIWZ § 8 ust. 3. Wykonawca informuje, że ewentualną 

szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy 

rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu 

wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż zwrot kosztów 

z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę 

między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby 

zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą. 

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia uwagę Wykonawcy. Stosowna zmiana (polegająca na 

tym, iż  zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego 

będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego,  

a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym 

Wykonawcą) będzie wprowadzona do zapisów umowy. 

Zapytanie nr 17. Załącznik nr 7 do SIWZ § 8 ust. 8. 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 Sprzedawcy. 

Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą 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: Zamawiający uwzględnia uwagę Wykonawcy. Zapis projektu umowy §8 ust. 8 

zostanie rozszerzony o zapis: 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  

Zapytanie nr 18. Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży. 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 według wzoru stosowanego 

powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o 
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wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego 

wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie wzorów pełnomocnictwa Wykonawcy. Dla 

Zamawiającego ważny jest efekt działań Wykonawcy, Wykonawca będzie mógł korzystać z 

własnego wzoru formularza pełnomocnictwa lub podanego przez Zamawiającego. 

 

Zapytanie nr 19. Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa 

najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami 

opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie 

uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży 

energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego 

procedurami. 

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do części obiektów, a co do 

pozostałych obiektów ma zawarte ważne umowy cywilnoprawne, jak np. użyczenia czy 

dzierżawy. Zamawiający będzie czynił niezbędne starania, aby kwestie formalnoprawne 

związane z dysponowaniem obiektami nie były przeszkodą w zgłoszeniu do OSD i zawarciu 

umów dla wszystkich obiektów. 

 

Zapytanie nr 20. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w 

wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane 

stanowić będzie również załącznik do umowy. 

 

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 

a) danych dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

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

- grupa taryfowa ; 

- 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 PPE; 

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 
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b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

- 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. 

 

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające 

błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez 

Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit. b) 

ustawy Prawo energetyczne.   

Odpowiedź: Zamawiający udostępni Wykonawcy dane w wersji edytowalnej w pliku Word, 

w związku z czym Wykonawca w łatwy sposób będzie mógł przenieść dane do arkusza Excel. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne dane oraz dokumenty do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Ponadto informuję, iż Zamawiający 

przeprowadza niniejsze postępowanie przetargowe we własnym imieniu i na własną rzecz, a 

nie dla innych jednostek organizacyjnych. 

 

Zapytanie nr 21. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony, czy nieokreślony? 

b) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej? 

Odpowiedź:  Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony, natomiast 

dotychczasowe umowy sprzedaży energii elektrycznej na czas określony, tj. do 30.06.2018 r. i 

nie wymagają wypowiedzenia. 

Zapytanie nr 22. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy 

drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź: Tak. 

 Zapytanie nr 23. Wykonawca prosi o informację czy dotychczasowe umowy wymagają 

wypowiedzenia, jeśli tak to jaki jest okres wypowiedzenia i kto jest za to odpowiedzialny?  

Odpowiedź: Odpowiedź jak na zapytanie nr 21. 

 Zapytanie nr 24. Wykonawca wnosi o dodanie zapisu w SIWZ pkt 2 Termin Wykonania 

Zamówienia: „od 01.07.2017, nie wcześniej jednak niż po pozytywnym przeprowadzeniu 

zmiany sprzedawcy – do 31.12.2019”  

Odpowiedź: Odpowiedź jak na zapytanie nr 8. 
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 Zapytanie nr 25. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w 

przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z 

zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej 

(koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o  charakterze publicznoprawnym a 

dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie 

od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.    

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości wynagrodzenia w 

przypadkach określonych w zapytaniu nr 25. 

 Zapytanie nr 26. Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów w paragrafie 8, pkt 3 z 

Załącznika nr 7 (Wzór Umowy). Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów 

Wykonawca wnosi o ich modyfikację:  

„Koszty sprzedaży rezerwowej w sytuacji, gdy sprzedaż energii elektrycznej nie rozpocznie 

się z dn. 01.07.2018 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ponosi Wykonawca.  

Odpowiedź: Odpowiedź jak na zapytanie nr 16. 

 Zapytanie nr 27. Dotyczy zapisów w paragrafie 8, pkt 7 i 8 z Załącznika nr 7 (Wzór 

Umowy):  

Wykonawca wnosi, aby zmniejszenie/ zwiększenie ilości punktów poboru energii nie 

przekraczało 10%.  

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia uwagi Wykonawcy. 

 Zapytanie nr 28. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych?  

Odpowiedź: Nie. 

 Zapytanie nr 29. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą 

korespondencyjną?  

Odpowiedź: Tak. 

 Zapytanie nr 30. Dotyczy zapisów w paragrafie 6, pkt 6 z Załącznika nr 7 (Wzór Umowy):  

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów, aby zapisy uwzględniały dokładny termin 

płatności od daty wystawienia faktury.   

Odpowiedź: Odpowiedź jak na zapytanie nr 13. 
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 Zapytanie nr 31. Dotyczy zapisów w paragrafie 9, pkt 1 ppkt g z Załącznika nr 7 (Wzór 

Umowy):  

Wykonawca wnosi, aby zwiększenie dodatkowych dostaw (lub zmniejszenie dostaw) nie 

przekraczało 10%.   

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia uwagi Wykonawcy. Szacunkową ilość dostaw 

Zamawiający opracował z należytą starannością, jednakże nie chce ograniczać się do zapisów 

proponowanych przez Wykonawcę. 

 Zapytanie nr 32. Dotyczy zapisów w paragrafie 8, pkt 7 i 8 z Załącznika nr 7 (Wzór 

Umowy):  

Wykonawca wnosi, aby zwiększenie ilości punktów poboru energii nie przekraczało 10%.  

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia uwagi Wykonawcy. 

 Zapytanie nr 33. Wykonawca wnosi o podanie informacji kto jest Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego?  

Odpowiedź: Odpowiedź jak na zapytanie nr 5. 

 Zapytanie nr 34. Wykonawca wnosi o informację czy zużywana energia będzie na potrzeby 

odbiorcy końcowego, co oznacza że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym 

w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne?   

Odpowiedź: Zużywana energia będzie na potrzeby Zamawiającego. Zamawiający nie jest 

przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. 

 Zapytanie nr 35. Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury 

zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? 

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia 

zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:   

- nr NIP  

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

- moc umowna;  

- numer licznika; numer ewidencyjny PPE  

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;  
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- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy  

- numer aktualnie obowiązującej umowy  

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy  

- planowane roczne zużycie energii;  

- grupy taryfowe;  

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.  

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży 

zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez 

Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego.  

Odpowiedź: Odpowiedź jak na zapytanie nr 20. 

 

 Wszystkie wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ zawarte w niniejszym piśmie są 

wiążące dla WSZYSTKICH Wykonawców zainteresowanych udziałem w niniejszym 

postępowaniu. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.  

 

 

 


