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WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dot.: przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Gminy 

Grójec w okresie 01.04.2017r. – 31.12.2017r., znak: OR.271.1.2017.SJB 

 

Zamawiający, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz 

zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 1:  

Czy dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym będzie to pierwsza zmiana 

sprzedawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że w Części III pkt 5 SIWZ poinformował, że proces zmiany 

sprzedawcy odbywa się dla wszystkich punktów poboru po raz pierwszy. 

Pytanie 2: 

Czy obecnie obowiązujące umowy zostały wypowiedziane? Jaki jest termin wypowiedzenia 

aktualnie obowiązujących umów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że obecnie obowiązujące umowy zostały wypowiedziane 

z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec marca 2017 r. 

Pytanie 3: 

Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy 

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 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 
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- 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: 

Zamawiający przekaże niezwłocznie po podpisaniu umów w wersji elektronicznej powyższe 

dane i dokumenty.  

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie ust. 8 § 6 Załącznik nr 6 do SIWZ 

 poniższym zapisem: 

„8. Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego stosowanego 

przez OSD fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty 

wystawienia faktury Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia ust. 8 w § 6 Projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do 

SIWZ i nadaje mu następujące brzmienie: 

„8. Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego 

stosowanego przez OSD fakturę rozliczeniową, jednak nie później niż w terminie 14 dni 

roboczych od daty przekazania danych przez OSD, z terminem płatności określonym na 

30 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu”. 

 

Pytanie 5: 

Wykonawca prosi o usunięcie zapisu ust. 4 § 8 Załącznik nr 6 do SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 8 ust. 4 Projektu Umowy stanowiącego 

załącznik nr 6 do SIWZ. Powyższe postanowienie pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 6: 

Wykonawca prosi o zmianę ust. 3 § 9 Załącznik nr 6 do SIWZ, ponieważ to Zamawiający 

udostępnia niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 9 ust. 3 Projektu Umowy stanowiącego załącznik 

nr 6 do SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie powyższego postanowienia 

umownego Wykonawca nie jest zobligowany do pozyskania danych niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Wykonawca otrzyma te dane od 

Zamawiającego. Wykonawca, aby skutecznie przeprowadzić zmianę sprzedawcy 

zobowiązany będzie do kontaktu z OSD. Podczas przeprowadzania procedury zmiany 

sprzedawcy Wykonawca może uzyskać informację o negatywnej weryfikacji punktów 
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poboru. W takiej sytuacji Wykonawca ma powiadomić o powyższej okoliczności 

Zamawiającego.  

 

Pytanie 7: 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu 

rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych dla punktów poboru energii 

elektrycznej: 

- do kiedy obowiązuje przedmiotowa umowa,  

- okres wypowiedzenia,  

- czy została podpisana w ramach akcji promocyjnej. 

W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego 

dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż 

informacja ta jest istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu 

rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że umowy kompleksowowe zawarte zostały na czas nieokreślony. 

Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Umowy nie zostały zawarte w ramach akcji 

promocyjnych. 

 

Pytanie 8:  

Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego 

parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z 

aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość 

świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podane przez niego parametry dystrybucyjne wynikają z faktur za 

świadczenie usług sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej wystawionych w roku 2016. 

 

Pytanie 9:  

Dotyczy § 6 ust. 1 Projektu Umowy. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania 

opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu 

rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w 

odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 

2 miesiące czy 6 miesięcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy dla wszystkich punktów poboru energii 

elektrycznej jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego na terenie Gminy Grójec, którym jest PGE Dystrybucja S.A. oddział 

Skarżysko-Kamienna.  
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Pytanie 10:  

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 ? W przypadku braku zgody na powyższe 

prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść 

przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa zgodnego z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do projektu umowy i ponosi odpowiedzialność za jego poprawność. 

 

Pytanie 11:  

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu 

umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do 

przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

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

- grupa taryfowa (obecna i nowa); 

- 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 

 - numer PPE 

oraz dokumentów: 

- Pełnomocnictwo, 

- dokument nadania numeru NIP, 

- dokument nadania numeru REGON, 

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka 

- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży 

energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa. 

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające 

błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od 

tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo 

energetyczne. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający przekaże niezwłocznie po podpisaniu umowy w wersji elektronicznej 

powyższe dane i dokumenty.  

 

Pytanie 12  

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa 

dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w 

przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić 

dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do 

lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do budynków, urządzeń, sygnalizacji świetlnej i 

części oświetlenia ulicznego, wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

który upoważnia go do swobodnego dysponowania tymi obiektami.  

Ponadto Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.) – do zadań własnych gminy 

należy finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: ulic, placów i dróg 

publicznych. Z powyższego wynika, że Gmina Grójec ponosi i będzie ponosić ww. koszty 

oświetlenia niezależnie od posiadania tytułu prawnego do wszelkich urządzeń i linii 

elektroenergetycznych.  Gmina Grójec jest zatem odbiorcą energii elektrycznej i z tego tytułu 

jest uprawniona do wyboru dowolnego sprzedawcy tej energii (art. 4j ust. 1 ww. ustawy). 

 

Pytanie 13 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie 

umowy drogą korespondencyjną. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 14  

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 2 ust.2 Projektu Umowy. 

W ramach wyjaśnień informujemy, iż Wykonawca nie jest w stanie wpłynąć na terminowe 

przekazanie danych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Ponadto informujemy, iż w 

zapisach umownych oraz instrukcji nie ma żadnych sankcji prawnych za nieterminowe 

przekazanie danych pomiarowych o ilości zużytej energii elektrycznej dla poszczególnych 

punktów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 2 ust. 2. Przedmiotowe postanowienie 

umowne pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 15: 

Dotyczy § 2 ust. 6 Projektu Umowy. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zapisu z uwagi na brak 

dostępu przez Wykonawcę do układów pomiarowo-rozliczeniowych. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 2 ust. 6. Przedmiotowe postanowienie 

umowne pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 16: 

Dotyczy § 5 ust. 1 Projektu Umowy.  

Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez 

Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje wiekszą niz szacowana 

ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie 

dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona jest 

fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po 

zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą 

o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w umowie 

rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującego po 

okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający 

zobowiązany jest do uregulowania wszelkich nalezności za dostarczoną energię do dnia 

rozwiązania umowy.“ 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia ust. 1 w § 5 Projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ i 

nadaje mu następujące brzmienie: 

„1. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi brutto: _________________ 

(słownie złotych:_________________________________) 

podatek VAT (….%) w kwocie: ___PLN (słownie złotych:_____________________), 

kwota netto: _____________PLN (słownie złotych:___________________________). 

zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawcy. 

Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej zostały określone w Formularzu 

cenowym, stanowiącym załącznik do Formularza oferty.” 

 

Pytanie 17: 

Dotyczy § 5 ust.1 Projektu Umowy. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie 

wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób 

umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii przed wykorzystaniem ww. 

środków? 

Odpowiedź: 

Z uwagi na zmianę § 5 ust. 1 Projektu Umowy, odpowiedź na powyższe pytanie pozostaje 

bezprzedmiotowa. 

 

Pytanie 18: 

Dotyczy § 6 ust. 8 Projektu Umowy sprzedaży. 

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 faktury nie pozwala 

ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża 

Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 
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19a ust. 5 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej 

obowiązek podatkowy powstaje z chwila wystawienia faktury. W związku z powyższym 

zwracamy się do Zamawiającego z Zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie 

przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „8. Strony ustalają następujący sposób 

rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia faktury na koniec okresu rozliczeniowego nie 

później niż w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania danych przez OSD, z terminem 

płatności 30 dni od daty wystawienia faktury VAT”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia ust. 8 w § 6 Projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ i 

nadaje mu brzmienie jak w odpowiedzi na pytanie nr 4. 

 

Pytanie 19:  

Dotyczy § 9 ust. 3 Projektu Umowy sprzedaży. Uprzejmie informujemy, że wszelkie 

dodatkowe czynności dokonane przez Wykonawcę odbiegające od przyjętych standardów 

i wymogów stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogą skutkować 

wliczeniem tych czynności w cenę energii elektrycznej. Może to spowodować poniesienie 

dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się 

z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie usunie § 11 pkt. 3. Uzasadnienie tej decyzji zostało przedstawione 

w odpowiedzi na pytanie 6. 

 

Ze względu na zmianę w Projekcie Umowy § 5 ust. 1 oraz § 6 ust.8, Zamawiający 

zamieszcza na swojej stronie internetowej zmieniony Projekt Umowy pod nazwą: 

„Umowa nowa”. 
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