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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp” na
„zakup  energii  elektrycznej  na  potrzeby  jednostek  Policji  garnizonu
zachodniopomorskiego KWP w Szczecinie”.

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły do
Zamawiającego w dniach 05.07.2016 r., i 07.07.2016 r.,wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 - SIWZ – rozdział IV oraz załącznik nr 6 - § 8 ust. 1 Wykonawca informuje, że sprzedaż

energii  elektrycznej  do  obiektów  Zamawiającego  może  rozpocząć  się  po  skutecznym rozwiązaniu

dotychczasowej umowy oraz pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. Z uwagi na

powyższe  Wykonawca  wnosi  o  modyfikację  zapisów  do  treści:  Rozdział  IV  „Termin  wykonania

zamówienia:  od 01.01.2017 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,  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.

załącznik nr 6 - § 8 ust. 1 „1. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem

01.01.2017  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 2 - SIWZ – rozdział XIII, załącznik nr 1 – oferta cenowa oraz  załącznik nr 6 - § 7 ust. 4

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w

jakim  terminie  Zamawiający  otrzyma  fakturę,  co  może  powodować  komplikacje  przy  ustalaniu

prawidłowego  terminu  płatności.  Ponadto,  w  świetle  przepisów  podatkowych  określenie  terminu

płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania/doręczenia faktury nie pozwala ustalić prawidłowej

daty  powstania  obowiązku  podatkowego,  a  to  w  konsekwencji  naraża  Wykonawcę  na  sankcje

skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Z uwagi na powyższe Wykonawca

zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji  zapisów w dokumentacji przetargowej, w tym  w opisie

kryterium  oceny  ofert.  Poniżej  propozycja  zapisu  w   załączniku  nr  6  -  §  7  ust.  4:

 „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie ………….. dni od daty wystawienia przez

Sprzedawcę. 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 3 -  SIWZ – załącznik  nr  6  -  §  2  ust.  3  lit  b)  Wykonawca uprzejmie informuje iż,  umowa

wskazana w ust.3 lit.  b) określana jest Generalną Umową Dystrybucyjną. W związku z powyższym

proponujemy zmianę w definicji zawartej  w ust. 3 lit b)oraz w SIWZ rozdziale XIV.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na nadanie następującego brzmienia do 6- § 2 ust. 3 lit.  b ,,Generalna

Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy  Sprzedawcą a OSD określająca ich wzajemne

prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy „

Pytanie 4 - SIWZ – załącznik nr 6 - § 2 ust. 3 lit. g) oraz § 6 ust. 3 Wykonawca informuje, że może

wystawiać  faktury  tylko  w  oparciu  o  okresy  rozliczeniowe  i  o  dane  pomiarowe

udostępnione/przekazywane przez OSD. W związku z powyższym proponujemy zmianę zapisów do

treści:  §  2  ust.3  lit.  g)  „okres  rozliczeniowy  –  okres  pomiędzy  dwoma  kolejnymi  rozliczeniowymi

odczytami urządzeń do pomiaru mocy i  energii  elektrycznej udostępniony Wykonawcy przez OSD”.

§6  ust.  3  „Należność  Sprzedawcy  za  zużytą  energię  elektryczną  w  okresach  rozliczeniowych

udostępnionych Wykonawcy przez OSD, obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru

jako  iloczyn  ilości  sprzedanej  energii  elektrycznej  ustalonej  na  podstawie  danych  pomiarowo-

rozliczeniowych  udostępnionych  Wykonawcy  przez  OSD  i  ceny  jednostkowej  energii  elektrycznej

określonej  w § 6 ust 1 Umowy. Do wyliczonej należności  Wykonawca doliczy podatek VAT według

obowiązującej stawki.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na nadanie następująćego brzmienia § 2 ust.3 lit. g. „okres rozliczeniowy –

okres  pomiędzy  dwoma kolejnymi  rozliczeniowymi  odczytami  urządzeń do pomiaru  mocy  i  energii

elektrycznej udostępniony Wykonawcy przez OSD”.

§ 6 ust. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w

tym zakresie

Pytanie 5 -  SIWZ – załącznik  nr  6 -  § 3 ust.  1 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 wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  pełnomocnictwa  oraz  prześle  stosowny  wzór  w  dniu  podpisania

umowy.

Pytanie 6 - SIWZ – załącznik nr 6 - § 6 ust. 1 Wykonawca informuje, że rozliczenia dokonywane są w

oparciu o stawki netto. Do wyliczonej w oparciu o te stawki należności doliczany jest podatek VAT wg

obowiązujących  przepisów.  System  bilingowy  Wykonawcy  uniemożliwia  prowadzenie  rozliczeń  na

podstawie  cen jednostkowych brutto.  Prosimy o zmianę zapisów przedmiotowego ust  .1  do treści:

„1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej

netto,  określonych  w  dokumentacji  przetargowej,  które  wynoszą:  (…)”



Jednocześnie prosimy o modyfikację załącznika nr 1 – oferta cenowa, poprzez umożliwienie podania w

ofercie cen jednostkowych netto.

Odpowiedź:

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

zakresie

Pytanie 7 - SIWZ – załącznik nr 6 - § 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 8 - SIWZ – załącznik nr 6 - § 6 ust. 3 Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa

energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i

przekazywanie  do  sprzedawców  danych  pomiarowo-  rozliczeniowych  dla  punktów  poboru  energii

(PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy

Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie

wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i  zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń

dane przekazane przez OSD.  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy

Zamawiający  uwzględni  obowiązujące  przepisy  prawa  energetycznego  i  aktów  wykonawczych  w

zakresie  prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-  rozliczeniowych przekazywanych

wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnił obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w 

zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo – rozliczeniowych przekazywanych 

Wykonawcy przez OSD w dotychczasowym wzorze umowy.



Pytanie 9 - SIWZ – załącznik nr 6 - § 8 ust. 4 Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie

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. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały

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 Ofercie cenowej Wykonawcy.”

Odpowiedź:

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

zakresie

Pytanie 10 -  SIWZ –  zał±cznik  nr  6  -  §  8  ust.  9  Mając  na  uwadze art.  6b  ust.  2  Ustawy prawo

energetyczne:  „Przedsiębiorstwo  energetyczne  wykonujące  działalność  gospodarczą  w  zakresie

przesyłania lub dystrybucji  paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub

energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca

zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez

okres 30 dni po upływie terminu płatności”, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dostosowanie

zapisu (w zakresie okresu po upływie terminu płatności)  zawartego w §8 ust.  9  zgodnie z  treścią

cytowanegoartykułu.

Odpowiedź:

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

zakresie

Pytanie 11 – SIWZ – załączniki  Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załączników do

SIWZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 

Pytanie 12 - załącznik nr 1 – oferta cenowa Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie w formularzu

„oferta  cenowa”   wolumenu  dla  poszczególnych  grup  i  stref  taryfowych,  które  to  dane  umożliwią

dokładne  podanie  ceny  brutto  oferty  lub  potwierdzenie,  iż  wyliczeń  należy  dokonać  na  podstawie

szacunkowych wysokości zużycia energii dla poszczególnych taryf i stref wskazanych w załączniku nr 7

do SIWZ w łącznej wysokości: 12 935 624 kWh.

Odpowiedź:

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

zakresie

Pytanie 13 - załącznik nr 7 zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane 

oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel 

najpóźniej w dniu podpisania umowy?



Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy; NIP

- opis punktu poboru;

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

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- 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;

b) dokumentów :

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

- dokument nadania numeru NIP;

- dokument nadania numeru REGON;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Odpowiedź:

Zamawiający  przekaże  niezbędne  dane  oraz  dokumenty  do  przeprowadzenia  procedury  zmiany

sprzedawcy w wersji elektrocznej Exel najpóźniej w dniu podpisania umowy

Pytanie 14 - załącznik nr 7 Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez

Zamawiającego  grupy  taryfowe  dla  poszczególnych  PPE,  są  zgodne  z  aktualnymi  umowami  o

świadczenie usług dystrybucji.  Jednocześnie informujemy, iż OSD może odrzucić  zgłoszenia umów

sprzedaży zawierające błędne dane,  w tym grupę taryfową niezgodną z umową o świadczenie usług

dystrybucji.

Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, iż podane grupy taryfowe dla poszczególnych PPE są zgodne z aktualnymi

umowami o świadczenie usług dystrybucji.

Pytanie  15 -  załącznik  nr  7  Wykonawca zwraca  się  z  prośbą o  weryfikację  prawidłowości  nazwy

Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla PPE wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ - w poz. 10 i

poz.  104.  Podane  przez  Państwa  numery  PPE  wskazują,  iż  OSD  dla  PPE  wykazanych  w  ww.

pozycjach jest Enea Operator Sp. z o.o.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał poprawy nazwy Operatora Systemu Dystrybucyjnego w pozycji 10 i 104 z Energa

Operator na Enea Operator oraz przekazuje modyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ



Pytanie  16 -  zwracamy  się  z  zapytaniem,  czy  Zamawiający  przekaże  niezbędne  dane  do

przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany

sprzedawcy.

Pytanie 17 – wnosimy o rozbicie zużycia w poszczególnych grupach taryfowych na miesiące roku

kalendarzowego  dla  grup  taryfowych  C21,  C12a,  C22a,  C11  i  G11.  Powyższe  ma  na  celu

dokonanie najkorzystniejszej kalkulacji cenowej. 

Odpowiedź:

ENERGA Obrót  S.A.  jako  dystrybutor  energii  elektrycznej  dysponuje  informacjami  w  sprawie

zużycia w poszczególnych grupach taryfowych, na podstawie których może dokonać kalkulacji

cenowych.  Ponadto  w  załączniku  nr  7  Zamawiający  określił  szacunkowe  zużycie  energii

elektrycznej w danej grupie taryfowej okresie 24 miesięcy dla każdego PPE

Pytanie 18 – w  celu zaproponowania w ofercie optymalnej ceny Wykonawca zwraca się z prośbą 

o  udostępnienie  i  zamieszczenie  na  stronie  Zamawiającego  w  pliku  MS  EXCEL faktycznego

(pełnego) dobowo-godzinowego zapotrzebowania na energię elektryczną za poprzedni pełen rok

kalendarzowy  dla  PPE rozliczanych  w grupach  taryfowych  B21.  Udostępnienie  takich  danych

wyeliminuje  konieczność  stosowania  metod  statystycznych  i  uśredniania  zużyć  energii,  co  

w konsekwencji umożliwi przedstawienie przez Wykonawców najkorzystniejszej oferty cenowej

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  udostępni  pełnego  dobowo  -  godzinowego  zapotrzebowania  na  energię

elektryczną za poprzedni pełen rok kalendarzowy dla PPE  rozlicznaych w grupach taryfowych

B21 ponieważ takiej analizy nie prowadzi.

Pytanie 19 – 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 energetycznej, Wykonawca zwraca się z

prośbą  o  wprowadzenie  zapisu  stanowiącego  o  możliwości  zmiany  ceny  jednostkowej  w

powyższym przypadku. W związku z powyższym wnosimy o dodanie do załącznika nr 6 do SIWZ

paragraf 6  punktu 6 o nastąpującej treści:

„Ceny jednostkowe netto, mogą ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania
energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, a także zmiany przepisów skutkujących zmianą
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
certyfikaty  dotyczące  efektywności  energetycznej.  Ceny  energii  elektrycznej  zostają
powiększone o kwotą wynikającą z obowiązków na zołonych właściwymi przepisami, od dnia
ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”  Pragniemy zauważyć,
że z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, ceny energii



elektrycznej powinny zostać automatycznie powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków
nałożonych  właściwymi  przepisami  od  dnia  ich  wejścia  w  życie,  bez  konieczności
sporządzenia  aneksu  do  umowy.  Wykonawca  poinformuje  Zamawiającego  na  piśmie  o
korekcie  ceny  energii  elektrycznej  dostarczanej  na  podstawie  Umowy,  wskazując
równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty.

Odpowiedź:

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

zakresie

Pytanie 20

Wnosimy o udostąpnienie wszystkich załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Pytanie 21

Czy Zamawiający udzieli w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu, Wykonawcom, którzy nie
byli obecni na otwarciu?

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli informacji zgodnie z art. 86 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy droga korespondencyjną? 

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza  podpisanie  umowy droga korespondencyjną zgodnie  z  rozdziałem XIV

SIWZ.

        Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

wyk. w 1 egz.

wyk. A.D.


