
~ 1 ~ 
 

 

                                                   Poznań, 2014-11-04 
 

 
   

 
 

 
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego 

     
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA 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 posiadają Państwo obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii 
elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz pierwszy? 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający posiada umowy dystrybucyjne energii elektrycznej na wszystkie obiekty wskazane w SIWZ oraz 
osobną umowę na sprzedaż energii elektrycznej. Procedura zmiany sprzedawcy nie obywa się po raz pierwszy. 

 
Pytanie nr 2:  
Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony? 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. 
 
Pytanie nr 3:  
Czy obecnie obowiązujące umowy sprzedaży zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony? Jaki jest 
okres wypowiedzenia w ww. umowach? 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Obecna umowa sprzedaży energii zawarta jest na czas określony – do 31.01.2015 r. Zamawiający przewiduje 30 
dniowy okres wypowiedzenia od daty wpływu zawiadomienia o zaistniałym fakcie.  
 
Pytanie nr 4:  
Proszę o podanie nazwy obecnego sprzedawcy energii elektrycznej. 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Obecny sprzedawca to PGE Obrót S.A. 
 
Pytanie nr 5:  
Czy Zamawiający udzieli w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu Wykonawcom, którzy nie byli obecni na 
otwarciu? 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 
uprzednio wymienionej ustawy, Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 
otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 
Pytanie nr 6:  
Czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.  
 
Pytanie nr 7:  
Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje dotyczące zmiany 
sprzedawcy (np. numer ewidencyjny lub numer PPE, numer licznika dla poszczególnych punktów odbioru itd.) w 
wersji elektronicznej (Word, Excel) ? 
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Odpowiedz Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający jest przygotowany do przekazania takich informacji Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 8:  
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania w kwestiach związanych 
z rozwiązaniem aktualnie obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz 
ze zgłoszeniem nowej umowy sprzedaży i przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy? 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy stosowne  pełnomocnictwo.   
 
Pytanie nr 9:  
Czy obiekty w grupie taryfowej Bxx mają układy pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy? Czy 
Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt a procedura dostosowania układu 
pomiarowego może potrwać kilka miesięcy? 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Wszystkie układy pomiarowe są przygotowane do zmiany sprzedawcy, gdyż nie odbywa się ona po raz pierwszy.  
 
Pytanie nr 10:  
Projekt umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), § 5 ust. 5 – wnosimy o następującą modyfikację: „Należność Wykonawcy 
zużytą energię elektryczną obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości energii 
w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań układu/układów pomiarowo-
rozliczeniowego/rozliczeniowych udostępnionych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym”. Uzasadnienie: 
Fakturowanie Kontrahentów odbywa się wyłącznie na podstawie danych udostępnianych przez OSD. 
Pytanie nr 11:  
Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), ust. 5 oraz Projekt umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), § 5 
ust. 5 - prosimy o następującą zmianę: „Rozliczanie sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z 
okresem przekazywania danych przez OSD.” W tym miejscu wskazujemy, iż Wykonawcy rozliczają Państwa na 
podstawie danych o zużyciu przekazanych przez Operatora za wskazany przez niego okres, nie posiadamy 
wiedzy, czy wskazany w zapisie cykl miesięczny jest zgodny z okresem rozliczeniowy w OSD 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Przedmiotowe zapisy pozostają bez zmian.  
Zamawiający udostępnia innym podmiotom część swoich nieruchomości (jako: wydzierżawiający, wynajmujący 
czy użyczający) i w następstwie zawartych umów przenosi na te podmioty część kosztów, m.in. dystrybucję 
energii elektrycznej, czy sprzedaż energii elektrycznej (refakturowanie). Powyższe opóźnienia w doręczeniu 
faktur licząc od dnia ich wystawienia komplikuje proces refakturowania  (m.in. w świetle art. 106i ustawy o VAT) 
narażając jednostkę na naruszanie norm prawa w szczególności w zakresie odprowadzania VAT do urzędu 
skarbowego. W związku z powyższym, Zamawiający wprowadził możliwość prognozowania zużyć energii 
elektrycznej (Załącznik nr 7 do SIWZ), § 5 ust. 10.). 
 
Pytanie nr 12:  
Projekt umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), § 5 ust. 6 – wnosimy o wykreślenie zapisu, ponieważ korekty 
wystawiane są w oparciu o informacje przekazane przez OSD i tylko na podstawie danych udostępnionych przez 
OSD. 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Przedmiotowe zapisy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 13:  
Projekt umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), § 5 ust. 9 – wnosimy o stosowną modyfikację zapisu, ponieważ termin 
może nie zostać zachowany w przypadku kiedy OSD nie przekaże kompletnych danych lub dane okażą się błędne, 
za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 7 do SIWZ, § 5 ust. 9 na poniższy: 
„Ostateczne rozliczenie kosztów sprzedanej energii elektrycznej na koniec okresu obowiązywania Umowy nastąpi 
wraz z ostatnią dwunastą fakturą wystawioną przez Wykonawcę w terminie do 29.05.2016 roku, na podstawie 
faktycznie pobranej ilości energii elektrycznej przez punkt poboru, zliczonej zgodnie ze wskazaniami urządzeń 
pomiarowych w układach pomiarowo - rozliczeniowych otrzymanych od OSD, w całym okresie obowiązywania 
Umowy.” 
 
Pytanie nr 14:  
Projekt umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), § 7 ust. 1 – zwracamy się z prośbą o dodanie zwrotu: „oraz nie wcześniej 
niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy”. W tym miejscu wskazujemy, iż rozpoczęcie 
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sprzedaży przez nowego Wykonawcę może nastąpić dopiero w momencie gdy Państwa Operator przyjmie 
zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Najczęściej zgłoszenie zmiany sprzedawcy musi nastąpić minimum 21 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęciem sprzedaż (terminy określone w IRiESD Operatorów). Należy pamiętać, iż do 
skutecznego dokonania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4j ustawy Prawo 
Energetyczne potrzebne jest dokonanie następujących czynności: 
 Wypowiedzenia dotychczasowych umów (umowa kompleksowa albo umowa sprzedaży), 
 Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą, 
 Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym OSD, 
 Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych, 
 Zgłoszenie do lokalnego OSD wniosku o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii. 

Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Przedmiotowe zapisy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 15:  
Projekt umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), § 11 ust. 2 – prosimy o dodanie: „za wyjątkiem zmian określonych w § 
11 ust. 1 pkt 1 lit. b i c”. Uzasadnienie: o  zmianach Zamawiający zostanie powiadomiony w formie jednostronnego 
oświadczenia Wykonawcy, który wskaże zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe 
ceny energii elektrycznej będą obowiązywały Wykonawcę od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian 
prawnych stanowiących podstawę do ich korekty. 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapis pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 16:  
Projekt umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), § 11 ust. 4 - Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie 
przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: „Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej jest 
możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz w Załącznikach do SIWZ.” 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 7 do SIWZ, § 11 ust. 4 na następujący: 
„Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej jest możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych, które 
zostały ujęte w SIWZ oraz w Załącznikach do SIWZ.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie internetowej. 


