
 

 Szczecin, dnia 18.07.2014 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: 

 

Pytanie  

Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź 
W załączeniu załączniki do siwz w wersji edytowalnej. 

Pytanie  

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przekazanie informacji o terminie 

wypowiedzeń umów sprzedaży lub terminie ich zakończenia. Prosimy również o podanie 

nazwy obecnego Sprzedawcy i udzielenie informacji czy zmiana sprzedawcy odbywa się 

pierwszy raz czy po raz kolejny. 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż umowa sprzedaży energii elektrycznej kończy się 31.12.2014 r. 

Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 

Warszawa. 

Pytanie  

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów 

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 

przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w 

ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych? 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż nie ma zawartych żadnych umów/aneksów w ramach akcji 

promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiałyby zawarcie nowej umowy 

sprzedażowej. 

Pytanie 4  
Wykonawca uprzejmie informuje, że sprzedaż energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego może rozpocząć się po skutecznym rozwiązaniu dotychczasowych umów 

oraz pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. 

Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów do treści: 

„(…), przy czym rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po 

skutecznym rozwiązaniu obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz 

skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD. 

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

tym zakresie. 

Pytanie 
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, który jest niezbędny 

aby móc rozpocząć sprzedaż energii elektrycznej, prosimy o informację, czy Zamawiający 

udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do 

OSD, na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę, zawierającym zapisy uwzględniające 



 

aktualne zapisy IRiESD OSD oraz czy Zamawiający udzieli wszystkich niezbędnych 

informacji i dokumentów z tym związanych? 

Odpowiedź  
Zamawiający informuje, iż udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa na wzorze 

przedstawionym przez Zamawiającego i udzieli niezbędnych informacji i dokumentów. 

Pytanie– załącznik nr 6 do SIWZ - §6 ust. 2 

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej 

zmianie przepisów prawa, wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetyczne, zmianie stawki 

podatku VAT i /lub podatku akcyzowego, Wykonawca zwraca się z prośbą o 

zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do  poniższej treści, jednocześnie określając, że 

zmiany stanu prawnego wpływające na zmianę ceny energii elektrycznej obowiązują od dnia 

ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy: 

„Ceny według których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostaną niezmienne 

przez cały czas obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, w której zmianie ulegnie 

stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego lub nastąpią zmiany ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o 

efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe 

obowiązki  związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących 

efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę 

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

zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.” 

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

tym zakresie. 

Pytanie – załącznik nr 6 do SIWZ - §6 ust. 3 

Wykonawca wnosi o wykreślenie przedmiotowego ustępu w całości. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ust.3  

Pytanie – załącznik nr 6 do SIWZ - §7 ust. 4 

Wykonawca informuje, że faktury za pobraną energię elektryczną wysyłane są przez 

Wykonawcę listem zwykłym bez potwierdzenia odbioru. Z uwagi na powyższe Wykonawca 

zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji  zapisu: 

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

wystawienia. W przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, 

Zamawiający  zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania. Strony 

określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu należności na rachunek 

bankowy Sprzedawcy” 

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

tym zakresie. 

Pytanie – załącznik nr 6 do SIWZ - §7 ust. 5 

Zamawiający nie powinien dołączać do pisma oryginału faktury, która jest dokumentem 

księgowym. 

Proponujemy zmianę zapisu na: 

„W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury 

Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. 

Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty jej 

otrzymania. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za 

dostarczona energię elektryczną” 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienił umowę w tym zakresie modyfikacją z dnia 17.07.2014r. 
 



 

Pytanie – załącznik nr 6 do SIWZ - §8 ust. 1 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści: 

„1. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2015 r. lecz 

nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej z poprzednim sprzedawcą oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany 

sprzedawcy u OSD.” 

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

tym zakresie. 

Pytanie – załącznik nr 6 do SIWZ - §8 ust. 9 

Wykonawca informuje, że zgodnie z art. 6b ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie 

ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorstwo energetyczne 

wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej na żądanie sprzedawcy energii, jeżeli odbiorca 

zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu 

płatności. 

Z uwagi na sprzeczność i mniej korzystny dla Wykonawcy niż określa to ustawa zapis 

zawarty w §8 ust. 9, Wykonawca wnosi o jego stosowną modyfikację w celu dostosowanie go 

do zapisów ustawy. 

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

w tym zakresie. 
 

Pytanie– załącznik nr 6 do SIWZ - §9 

Wykonawca zwraca się  z prośbą o określenie odpowiedzialności stron jako 

odpowiedzialność do wysokości poniesionej szkody (straty). Z uwagi na powyższe zwracamy 

się prośbą o dodanie kolejnego ust. o następującej treści: 

 ”Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy do rzeczywistej szkody (straty).” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w tym zakresie. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. K.O.  


