
 
 

 
Baborów, dnia 07.09.2018r. 

Znak postępowania: P/2036/2018 

 
Ogłoszenie nr 611713-N-2018 z dnia 2018-08-31r. 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177)                    
tj. z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje poniższą treść złożonych zapytań wraz                      
z wyjaśnieniami w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 
Zakładu Usług Komunalnych Baborów Sp. z o.o.” 
 
Pytanie 1.  
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty 
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający 
niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. 
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy: 
a) danych dla każdego punktu poboru: 
- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa ; 
- 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 dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 
- 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. Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne 
dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy 
rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.   
Odpowiedź 1. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dokumenty i dane w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po 
podpisaniu umowy z Wykonawcą. 
 
Pytanie 2 
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 według 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 2. 
Pełnomocnictwo załączone do dokumentacji przetargowej wyczerpuje wszelkie konieczne uprawnienia Wykonawcy 
do dokonania w imieniu Zamawiającego procedury zmiany sprzedawcy oraz  czynności związanych z poprawnym 
wykonaniem umowy. 
SIWZ cz. III, załącznik nr 2 pozostanie bez zmiany. 
 



Pytanie 3. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 
a) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy 
nieokreślony? 
b) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej? 
c) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne 
przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę? 
d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla 
których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa  
dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termienie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury 
zmiany sprzedawcy ? 
Odpowiedź 3. 
Informacje, o które wnioskuje Wykonawca znajdują się w SIWZ cz. II, kolumny L do Q. 
 
Pytanie 4.  
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 odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 
miesięcy? 
Odpowiedź 4. 
OSD wystawia faktury dla grupy taryfowej Bx w 10 dniowych  okresach rozliczeniowych, dla pozostałych grup 
taryfowych w okresach jednomiesięcznych. 
 
Pytanie 5.  
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 5. 
Dane dystrybucyjne i teleadresowe ppe są zgodne z umowami dystrybucyjnymi . 
 
Pytanie 6. 
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 6. 
Zamawiający ma prawo do swobodnego zarządzania obiektami w których znajdują się upr. 
 
Pytanie 7. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych 
Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie 
dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy 
pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA.  
Odpowiedź 7. 
Zamawiający dokonuje zmiany sprzedawcy kolejny raz. Zatem wszystkie ppe są dostosowane do TPA. 
 
Pytanie 8.  
Dot. Wzoru Umowy  § 2 pkt 2 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu „...Na dowód dotrzymania  terminu zgłoszenia Wykonawca 
prześle Nabywcy skan dokonanego zgłoszenia dla wszystkich ppe wymienionych w załączniku nr 1 do umowy“ – ze 
względu na fakt że zgłoszenia nie są dokonywane w wersji papierowej  tylko w formie elektroniczne na platformie 
wymiany informacji operatora systemu dystrybucyjnego. 
Odpowiedź 8. 
Zamawiający nie wymaga skanu dokumentu papierowego. Wykonawca może przesłać elektroniczny obraz wykonanej 
czynności. 
SIWZ cz. III, par 2, ust. 2 pozostanie bez zmiany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pytanie 9.   
Dot. Wzoru Umowy  § 6 pkt 2 
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie przedmiotowego zapisu  i dodanie treści: "Ceny energii elektrycznej 
pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą 
kwoty podatku VAT. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych 
właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."  
Odpowiedź 9. 
Brzmienie p. 2: Cena netto, wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej, pozostanie niezmienna przez 
cały czas obowiązywania Umowy, z wyjątkiem ustawowej zmiany podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa. Ceny energii elektrycznej zostają zmienione o kwotę wynikającą z obowiązków 
nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. - dotyczy również podatku VAT. 
SIWZ cz. III par. 6, ust. 2 pozostanie bez zmiany. 
 
Pytanie 10.  
Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ (Umowa) §9 - ust. 1-6 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności 
stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). Prosimy o modyfikację zapisów do 
treści: 
„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej 
szkody (straty).”  
Odpowiedź 10. 
Informacja porządkowa. Wzór umowy nie stanowi załącznika nr 4 do SIWZ. Informacja merytoryczna: 
SIWZ cz. III, par. 9, ust. 1 do 6 pozostanie bez zmiany. 
 
Pytanie 11.   
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie, z wyłonionym w postępowaniu 
Wykonawcą, zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe zaproponowane 
przez Wykonawcę? 
Odpowiedź 11. 
SIWZ cz. III pozostanie bez zmiany. 
 
Pytanie 12.  
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie, z wyłonionym w postępowaniu 
Wykonawcą, zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy? 
 
Odpowiedź 12. 
SIWZ cz. III pozostanie bez zmiany. 
 
Pytanie  13.  
Prosimy o określenie jakiej taryfy dotyczy  obiekt  w wykazie PPE Obiekty  pozycja 61, ponieważ energia elektryczna 
rozbita jest na 2 strefy, a w taryfie C11  energia rozliczana jest całodobowo.    
 
Odpowiedź 13. 
SIWZ cz. II, wykaz ppe w pozycji 61 zawierającej informację o ppe nr  PROD_366001977095 wskazano grupę taryfową 
C11, podając , że zużycie ogółem wynosi 4,2 MWh/rok, z czego w strefie 1 (rozumieć należy całodobowej) 4,2 
MWh/rok, natomiast w strefie 2 wskazano 0. Nie ma zatem sytuacji opisanej w zadanym wniosku. 

 
 
 

Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
/-/ Tomasz Krupa 


