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Rzeszów, dnia 09-12-2014 r. 
OR-IV.272.1.75.2014                                                                       

 

Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 
Do wykonawców, którym 
zamawiający przekazał SIWZ 
 
Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 
 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2 

 

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej”. 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający, w odpowiedzi na pytania jednego  

z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 
 

 
TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 

 
Pytania:  

 
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi „Sprzedaży energii 

elektrycznej”, proszę o wyjaśnienie i ewentualnie zmianę następujących kwestii treści ogłoszenia  
i  SIWZ. 

 

1. Dotyczy SIWZ, paragraf 12 pkt. 4. Pragniemy wskazać iż w przypadku podawania cen 
jednostkowych zł/kWh, cena powinna być podawana z dokładnością do 4 miejsc po przecinku,  

w innym wypadku może się okazać, iż wszyscy oferenci zaproponują identyczną cenę.  
2. Ponadto wskazujemy, iż rozliczani są Państwo w oparciu o cenę jednostkową netto (wartość na 

fakturach wyliczana jest poprzez pomnożenie ceny jednostkowej przez zużycie i dopiero do takiej 

wartości dodawany jest podatek VAT. W związku z tym niezrozumiały jest dla nas sposób 
rozliczania wskazany w umowie i to iż chcą Państwo wskazania ceny jednostkowej brutto a nie 

netto. Bardzo proszę o przeanalizowanie i zastosowanie stosownych modyfikacji w SIWZ  
i Formularzu Oferty. 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? 
4. Dotyczy par. 5 ust. 1 proszę o zmianę ceny jednostkowej brutto na cenę jednostkową netto,  

w nawiązaniu do pyt. 2. 

5. W par. 5 ust. 2 umowy proszę o dopisanie: „za wyjątkiem zmian spowodowanych zmianą stawki 
podatku VAT i podatku akcyzowego. Zmiany w tym zakresie następują z dniem wejścia w życie 

odpowiednich przepisów, bez konieczności zmiany umowy.” W tym miejscu wskazujemy,  
iż wskazane zmiany dotyczą przepisów powszechnie obowiązujących i są niezależne od 

Wykonawcy. 

6. Dotyczy par. 5 ust.4 umowy. 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. Wnosimy  
o modyfikację: „Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów 

sprzedanej energii odbywać się będą w okresach przekazywania danych pomiarowo-
rozliczeniowych przez OSD.”  
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7. W par. 6 ust. 1 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 ujednolicić 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”. 
8. W par. 6 ust. 2 proszę o wykreślenie treści: „dołączając jednocześnie sporną fakturę.” W tym 

miejscu wskazujemy, że faktura jest własnością Zamawiającego i w przypadku uznania reklamacji 

zostanie wystawiona stosowna korekta do dokumentu źródłowego. 
9. Bardzo prosimy o rozważenie kwestii usunięcia zapisów par. 7 ust. 4 i 5 ponieważ wpływa one 

niekorzystnie na wartość oferty jaką Wykonawcy składają w prowadzonym postepowaniu, z uwagi 
na konieczność kalkulowanie jej w taki sposób aby uwzględniła ewentualne ryzyko zapłaty 

powyższych kar przez Wykonawcę. Należy wobec tego uznać, iż powyższy zapis negatywnie 
wpływa na interes Zamawiającego, a co za tym idzie prowadzone przez niego finanse publiczne. 

10. Pragniemy wskazać jeszcze jeden argument przemawiający za koniecznością wykreślenia ust. 4  

z par. 7. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną z dnia 18 sierpnia  

2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1200), termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni, a jego 
uchybienie przez sprzedawcę skutkuje koniecznością udzielenia odbiorcy bonifikaty. Nie ma tym 

samym możliwości aby wprowadzić dodatkowe kary za naruszenie wskazanego obowiązku. 

11. Dotyczy par. 7 ust. 3. Proszę o rozważanie kwestii zgłaszania reklamacji w formie pisemnej wtedy 
odpowiedz będzie przesyłana w tej samej formie. W przypadku reklamacji mailowych odpowiedz 

przesyłana jest na maila. 
12. Proszę o wykreślenie z par. 7 ust. 8. Jest on sprzeczny  z ustępem 7 tego samego paragrafu. 

Dodatkowo wskazujemy, iż kary umowne mogą być egzekwowane na podstawie wystawianych 
przez Zamawiającego not obciążeniowych, zawierających uzasadnienie i określających termin 

płatności. Nie ma możliwości automatycznego potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
13. Czy Zamawiający udzieli na pisemny wniosek Wykonawcy w dniu otwarcia ofert informacji z tego 

procesu, Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu? 
14. 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.   

15. 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? Takie dane są niezbędne aby określić pierwszy możliwy termin 

rozpoczęcia sprzedaży. 
16. Do kiedy obowiązują obecne umowy sprzedaży energii elektrycznej a do kiedy umowy 

kompleksowe i jaki jest ich okres wypowiedzenia? Takie dane są niezbędne aby określić pierwszy 
możliwy termin rozpoczęcia sprzedaży. 

17. 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? 
18. 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. 
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Odpowiedzi na pytania/ wyjaśnienia:  
 

Ad. 1. Zamawiający dokonał zmiany treści § 12 SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem § 12 SIWZ, ceny 

o których w załączniku nr 1 do SIWZ w części stanowiącej SZCZEGÓŁOWĄ KALKULACJĘ CENY 
OFERTY mogą być podane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Jedynie cenę oferty 

wykonawcy ustalają z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 
 

Ad. 2. Zamawiający dokonał zmiany treści § 5 załącznika nr 5 do SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem 

§ 5 załącznika nr 5 do SIWZ, należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach 
rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla punktów poboru, jako iloczyn ilości sprzedanej 

energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych  
w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej, przy czym  

ceny jednostkowe netto zostaną ustalone na podstawie cen jednostkowych brutto określonych  
w ofercie Wykonawcy. Do tak wyliczonej wartości netto Wykonawca doliczał będzie podatek od 

towarów i usług VAT, stosując stawkę procentową obowiązującą dla tego podatku w dniu dostawy 

energii elektrycznej.  
 

Ad. 3. Zamawiający nie wyklucza możliwości podpisania umowy drogą korespondencyjną. 
 

Ad. 4. Patrz: odpowiedź na pytanie 2. 

 
Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 5 ust. 2 „Istotnych dla stron postanowień, 

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” 
(załącznik nr 5 do SIWZ). Jednocześnie informujemy, że kwestia zmiany stawki podatku VAT została 

uregulowana po zmianie rzeczonych postanowień (patrz: odpowiedź na pytanie 2 ostatnie zdanie). 
 

Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 5 ust. 4 „Istotnych dla stron postanowień, 

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” 
(załącznik nr 5 do SIWZ). 

 
Ad. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 6 ust. 1 „Istotnych dla stron postanowień, 

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” 

(załącznik nr 5 do SIWZ). Jednocześnie informujemy, że w załączniku nr 5 do SIWZ, w § 6 ust. 1 
wystąpiła oczywista omyłka pisarska. Omyłka została poprawiona i § 6 ust. 1 otrzymał następujące 

brzmienie: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni, licząc od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania 

rachunku bankowego Wykonawcy.”. 

 
Ad. 8. Zamawiający dokonał zmiany treści § 6 ust. 2 załącznika nr 5 do SIWZ. Zgodnie z nowy 

brzmieniem przedmiotowego postanowienia oryginał spornej faktury pozostaje u Zamawiającego. 
 

Ad. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 7 ust. 5 „Istotnych dla stron postanowień, 
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” 

(załącznik nr 5 do SIWZ). Zarówno postanowienie § 7 ust. 5 i 4 ma na celu ochronę interesu 

zamawiającego. Kara, o której mowa w § 7 ust. 5 ma charakter dyscyplinujący Wykonawcę, natomiast  
kara, o której mowa w § 7 ust. 4 jest konsekwencją otrzymania przez niego dodatkowych punktów  

w II kryterium oceny ofert. Postanowienia § 7 ust. 3 zdanie pierwsze oraz ust. 4 załącznika  
nr 5 do SIWZ nie mają zastosowania w sytuacji, kiedy oferty nie otrzymają żadnego punktu  

w przedmiotowym kryterium, tzn. w sytuacji kiedy wykonawca w ogóle nie wpisze terminu wykonania 

reklamacji w formularzu oferty (por. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ).  
 

Ad. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 7 ust. 4 „Istotnych dla stron postanowień, 
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” 

(załącznik nr 5 do SIWZ). Jednocześnie informujemy, że pod dokonanej zmianie SIWZ w ww. zakresie 
postanowienia § 7 ust. 3 zdanie pierwsze oraz ust. 4 załącznika nr 5 do SIWZ nie mają zastosowania 

w sytuacji, kiedy oferty nie otrzymają żadnego punktu w przedmiotowym kryterium, tzn. w sytuacji 

kiedy wykonawca w ogóle nie wpisze terminu wykonania reklamacji w formularzu oferty. Wykonawca 
ma zatem wybór, może on:  
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a) nie wyrazić zgody na zasady umowne wykonania reklamacji i w związku z tym jego oferta nie 
otrzyma żadnego punktu w II kryterium oceny ofert – tym samy ww. postanowienia nie będą mieć 

zastosowania albo  

b) otrzymać do 5 punktów w tym kryterium i wówczas wliczyć w cenę ewentualne ryzyko zapłaty 
rzeczonej kary umownej.  

 
Ad. 11. Postanowienia § 7 ust. 3 „Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” (załącznik nr 5 do SIWZ) nie ulegają 

zmianie. Ww. postanowienia nie wykluczają możliwości przesyłania odpowiedzi na złożone reklamacje 
w innej formie niż przewidzianej dla czynności złożenia reklamacji. 

 
Ad. 12. Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy wyrażonego w treści pytania. Zamawiający 

nie wyraża zgody na modyfikację § 7 ust. 8 „Istotnych dla stron postanowień, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” (załącznik nr 5 do 

SIWZ).  

 
Ad. 13. Informacje, o których mowa w pytaniu, Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 
otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

Ad. 14. Zamawiający nie udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go przed OSD  
w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży oraz zawarciem nowej umowy 

dystrybucyjnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw 
oraz przekaże Wykonawcy niezbędne informacje i dokumenty po wyborze najkorzystniejszej oferty lub 

zawarciu umowy, w każdym przypadku, jeżeli będzie to konieczne do prawidłowej realizacji umowy  
w sprawie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej.   

 

Ad. 15. Aktualnie Zamawiający posiada rozdzielne umowy: na dostawę energii elektrycznej i umowę 
na świadczenie usług dystrybucji. Obydwie umowy zostały zawarte na czas określony do dnia  

31.12.2014 r. 
 

Ad. 16. Patrz: odpowiedź na pytanie 15. 

 
Ad. 17. Patrz: odpowiedź na pytanie 14. 

 
Ad. 18. Patrz: odpowiedź na pytanie 14. 

 

 
 

 
 


