
 

 

                    Szczecin, dnia 17.07.2014 r. 

ZZ-2380-71/14 

 

informacja na stronę internetową 
 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii 

elektrycznej na potrzeby jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego KWP 

w Szczecinie 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań 

dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do 

przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmianą: 

 

Pytanie 

Dotyczy zapisu punktu IV SIWZ. Prosimy o dopisanie zwrotu: „Rozpoczęcie sprzedaży 

nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy”. W 

tym miejscu wskazujemy, iż rozpoczęcie sprzedaży przez nowego Wykonawcę może nastąpić 

dopiero w momencie gdy Państwa Operator przyjemnie zgłoszenia zmiany sprzedawcy. 

Najczęściej zgłoszenia zmiany sprzedawcy musi nastąpić minimum 21 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęciem sprzedaż (terminy określone iw 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. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie proponowanego przez 

Wykonawcę zwrotu.  

Pytanie 

Dotyczy zapisu punktu XII.1 SIWZ. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia 

całkowitej ceny oferty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku? 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

tym zakresie. 

Pytanie 

Dotyczy zapisu punktu XII.2 SIWZ. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w 

przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego lub innych 

zmian ogólnie obowiązujących 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, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę 

wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie? 

 

 



 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie  wyraża zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

tym zakresie. 

Pytanie 

Dotyczy zapisu par 6 ust 2 umowy. Wnosimy o następującą modyfikację: „Ceny określone w 

ust. …. ulegną zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku 

akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących 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, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę 

wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.” 

Odpowiedź:   

Zamawiający nie  wyraża zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

tym zakresie. 

Pytanie 

Dotyczy zapisu par 6 ust 5 umowy. Wnosimy o następującą zmianę: „Rozliczenia za pobraną 

energię elektryczną odbywać się  będą 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 jest to okres zgodny z okresem rozliczeniowy w OSD. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie  wyraża zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

tym zakresie. 

Pytanie 

Zwracamy uwagę na konieczność weryfikacji maksymalnej wartości brutto umowy. Jak 

Zamawiający ma zamiar dokonać tej czynności tj. czy Zamawiający wyznaczy osobę, która 

będzie w stanie oszacować, że maksymalna wartość umowy została właśnie osiągnięta i 

poinformuje o tym fakcie Wykonawcę?  W związku z faktem, że właścicielem danych 

pomiarowych jest OSD, sprzedawca nie ma możliwości zakończyć sprzedaży energii 

elektrycznej z chwilą osiągnięcia maksymalnej wartości umowy, o której mowa w par. 7 ust 

1. Tym samym nie ma fizycznie możliwości, aby dochować przez sprzedawcę końcowego 

terminu obowiązywania umowy, przy takim założeniu. Ponad to informujemy, iż zakończenie 

umowy sprzedaży w terminie innym niż ten, na który została zawarta musi zostać 

zaakceptowane i przyjęte przez OSD. Kto przekaże tą informację do OSD? Na marginesie 

należy wskazać, iż niezależnie od powyższego takie natychmiastowe zakończenie sprzedaży 

byłoby niekorzystne dla Zamawiającego. Wnosimy o usunięcie zapisu, dotyczącego 

uzależnienia terminu zakończenia umowy od wyczerpania środków  a jedynie podtrzymanie 

zapisu o rozwiązaniu umowy z dniem 31.12.2016. Informujemy, iż nie usunięcie powyższego 

zapisu skutkować będzie podniesieniem kosztów sprzedaży energii elektrycznej, ponieważ 

Wykonawca musi w cenę energii wkalkulować ryzyko dotyczące wystąpienia okoliczności, o 

których mowa powyżej. Sugerujemy zatem określić przedmiotową maksymalną wartość, 

wartością szacunkową, osiągnięcie której nie będzie powodować konsekwencji zakończenia 

sprzedaży. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ust. 7 w § 6  umowy – w załączeniu 

zmieniony wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do siwz. 

 Pytanie 

Dotyczy zapisu par 7 ust 4 projektu umowy. W przywołanym miejscu istnieje zapis mówiący 

o terminie płatności liczonym od dnia doręczenia faktury rozliczeniowej. Pragniemy 



 

poinformować, że zapis ten nie jest możliwy do zrealizowania. Systemy bilingowe generują 

terminy płatności od daty wystawienia faktury rozliczeniowej. W związku z powyższym 

proponujemy zmodyfikować w/w zapis następująco: „Strony ustalają następujący sposób 

rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę rozliczeniową, z terminem 

płatności określonym na fakturze, tj. 30 dni od daty wystawienia faktury”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie  wyraża zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

tym zakresie. 

Pytanie 

Dotyczy zapisu par 7 ust 6 projektu umowy Czy specyfikacja, o której mowa ma stanowić 

odrębny dokument (załącznik do faktury)? Jeśli tak to informujemy, iż z uwagi na 

ograniczenia systemu bilingowego nie mamy takiej możliwości. Możemy jedynie 

wyspecyfikować wszystkie koszty dla danego punktu poboru na fakturze rozliczeniowej. Czy 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

Pytanie 

W nawiązaniu do wyjaśnień zawartych w pytaniu nr 1 wnosimy o dodanie na końcu par 8 ust 

1 projektu umowy zwrotu: „… oraz nie wcześniej niż po pozytywnym przeprowadzeniu 

procesu zmiany sprzedawcy”. 

Odpowiedź:   
Zamawiający nie  wyraża zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

tym zakresie. 

Pytanie 

Czy Zamawiający udzieli w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu, Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni na otwarciu? 

Odpowiedź:   
Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 uPzp informacje, o których mowa w ust. 3 i 4 przekazuje 

niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 

Pytanie 

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? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy. 

Pytanie 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa m.in. do 

zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi 

Systemu Dystrybucyjnego wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego 

zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego?  

Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie 

m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru 

umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na 

warunkach obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie warunków technicznych 

świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki 

dotychczasowe 



 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż umowy na dystrybucję energii elektrycznej są 

zawarte na czas nieokreślony z firmą ENEA i ENERGA. 

Pytanie 

Prosimy o udzielenie informacji kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest PKP 

Energetyka S.A.  ul. Hoża 63/67 , 00-681 Warszawa. 

Pytanie 

Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na 

sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy 

przeprowadzana jest po raz pierwszy czy po raz kolejny? Prosimy o odpowiedź w zakresie 

każdego z punktów poboru wymienionych w załączniku do SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada rozdzielone umowy na sprzedaż i  

dystrybucje energii elektrycznej. Procedura zmiany sprzedawcy jest prowadzona po raz trzeci.  

Pytanie 

Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony (to 

pytanie dotyczy umów sprzedażowych, dystrybucyjnych czy też kompleksowych)? Jaki jest 

okres wypowiedzenia w ww. umowach? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż umowy dystrybucyjne zawarte są na czas 

nieokreślony, umowa sprzedażowa na czas określony do dnia 31.12.2014 r.  Zamawiający nie 

posiada umów kompleksowych. 

Pytanie 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 

procesu zmiany Sprzedawcy między innymi: numer licznika, numer ewidencyjny lub numer 

PPE, numer aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia oraz okres wypowiedzenia 

dotychczasowej umowy, nazwa dotychczasowego Sprzedawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 

procesu zmiany Sprzedawcy. 

 

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium. 

 

 

 

 

 

 

Wyk. K.O.  

 

  

 


