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                                                   Poznań, 2014-10-28 
 

 
   

 
 

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego 

     

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla obiektów Policji 
położonych na terenie województwa wielkopolskiego 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuję, 
że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
Zamawiający przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami. 
 

Pytanie nr 1:  
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 do 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. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje potrzebne do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy oraz dokumenty z nimi związane. 
 

Pytanie nr 2:  
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 lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czym 
prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dysponuje tytułami prawnymi takimi jak umowy użyczenia, umowy najmu, oraz prawo trwałego 
zarządu dla nieruchomości opisanych w przedmiocie zamówienia. 
 

Pytanie nr 3:  
Prosimy o informacje, czy Zamawiający podpisze umowy na dystrybucje energii elektrycznej przed rozpoczęciem 
procedury zmiany sprzedawcy? Informujemy, że zgodnie z aktualizowanymi instrukcjami Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej obowiązywanie takiej umowy jest niezbędne do rozpoczęcia procesu zmiany sprzedawcy 
energii elektrycznej. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający posiada obowiązujące umowy na dystrybucje energii elektrycznej dla punktów poboru energii 
wskazanych w SIWZ.  
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Pytanie nr 4:  
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz 
pierwszy? Kto jest obecnym Sprzedawcą? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz trzeci. Aktualnym Sprzedawcą jest PGE Obrót S.A. 
 

Pytanie nr 5:  
Jaką umowę posiadają Państwo na dzień dzisiejszy, czy jest to umowa na sprzedaż energii elektrycznej wraz ze 
świadczeniem usług dystrybucji? Czy umowa jest rozdzielona na sprzedaż energii elektrycznej oraz umowę o 
świadczenie usług dystrybucji? Czy jest to Państwa pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz umowy o świadczenie usług 
dystrybucji z dwoma OSD - Enea Operator Sp. z o.o., oraz Energa Operator S.A. Jest to kolejna zmiana sprzedawcy 
energii elektrycznej. 
 

Pytanie nr 6:  
Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne? W przypadku 
gdy Zamawiający posiada kontrakt z zawartymi promocjami cenowymi rozwiązanie takich umów może wiązać się 
z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie posiada kontraktów ani umowy z zawartymi promocjami cenowymi lub klauzulami 
lojalizacynymi. 
 

Pytanie nr 7:  
Czy w zakresie warunku przedstawionego w rozdz. IV pkt. 2.2) Zamawiający wyraża zgodę na zastrzeżenie 
złożonych do ofert referencji jako tajemnice przedsiębiorstwa. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zastrzeżenie złożonych przez wykonawcę referencji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było przedmiotem 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 lipca 2014 r. sygn.   akt KIO 1384/14.  
Zasadą postępowania, wyrażoną w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest jawność postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. W sytuacjach zupełnie wyjątkowych istnieje możliwość wyłączenia jawności 
postępowania i to tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przewidzianych w ustawie. Możliwość 
wyłączenia jawności postępowania nie może być nadużywana lub traktowana rozszerzająco. Zasada jawności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest bowiem zasadą nadrzędną i wyjątki od niej, zarówno w 
kontekście faktów, jak i prawa, nie mogą być interpretowane tak, aby prowadziło to do jej ograniczenia. 
Uprawnienie do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie może być nadużywane i stosowane jedynie do gry 
konkurencyjnej wykonawców, lecz ma za zadanie zapewnić im ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa ściśle w 
granicach jej definicji zawartej w art. 11 ust. 4 UZNK. 
Ciężar udowodnienia zaistnienia absolutnie wyjątkowych okoliczności, uzasadniających utajnienie jawności 
postępowania i znajdujących oparcie w przepisach ustawy, spoczywa na wykonawcy, który takiego zastrzeżenia 
dokonał oraz na Zamawiającym, gdy nie zdecydował się na odtajnienie dokumentów. 
Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa zawarta została w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), zgodnie z którą przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wszystkie te przesłanki muszą być spełnione łącznie. 
Dalej 
„…na wykonawcy ciąży wykazanie, że określona informacja ma charakter poufny. W sytuacji, gdy rzeczywiście dana 
informacja ma charakter poufny, wykonawca powinien okoliczność tę wykazać w taki sposób, aby poufność tej 
informacji nie budziła niczyjej wątpliwości. Wykonawca powinien więc udowodnić, że informacja ma charakter 
poufny i że wykonawca strzeże poufności tej informacji. Okoliczności tych nie można się domyślać, ani domniemywać, 
lecz powinny one zostać udowodnione przez wykonawcę w toku postępowania.” 
 

Pytanie nr 8:  
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 wprowadzania ww. obowiązków. Jeżeli zatem jesteście 
Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową 
energii elektrycznej oraz co za tym idzie najniższa możliwą cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o 
powyższe ryzyko, konieczna jest zmiana ust. 3 § 5 Projektu umowy, na poniższy zapis: 
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„Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulacje 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 
energie elektryczną dostarczoną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikająca 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 Sprzedawców i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej 
wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Przedmiotowy zapis umowy pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie nr 9:  
Wznosimy o zmianę w ust. 1 § 8 tak, aby kary były lustrzane i obowiązywały również Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Przedmiotowy zapis umowy pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie nr 10:  
Wnosimy o uzupełnienie wzoru umów o następujący zapis: 
W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie zobowiązany do 
zapłaty kary umownej w wysokości wyznaczenia będzie na podstawie wzoru określonego poniżej 
 

Wo=(Ez-Ew)*(Ce-K) 
 

Gdzie: 
Wo – wysokość kary umownej ( w przypadku wartości ujemnej przyjmuje się, że szkoda nie powstała) 
Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Klienta 
Ew – wolumen energii wykorzystanej przez klienta 
Ce – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania kary umownej 
K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku bilansującym 
określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających z Prawa energetycznego obowiązującego w momencie 
naliczania kary umownej.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy umowy pozostają bez zmian. 
 

Pytanie nr 11:  
Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury w wersji 
elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony wykonawca będzie potrzebował 
następujących danych do przeprowadzania zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 
 nazwa i adres firmy 
 opis punktu poboru 
 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina) 
 grupa taryfowa 
 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 PPE 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Analogiczna do odpowiedzi na pytanie nr 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie internetowej. 


