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Dział Spraw Organizacyjnych
DSO.271.3.9.2018 Kraków, 10-08-2018

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem 
jest zakup energii elektrycznej dla budynku NCN w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16 (znak sprawy: DSO.271.3.9.2018)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany 
adres e-mail?

Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że dopuszcza dowolną formę dostarczenia faktur, faktur korygujących 
oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tj. Dz.U. z  2017 r., poz. 1221 ze zm.). Zamawiający ustali odpowiednią formę 
dostarczania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur z wyłonionym  w postępowaniu 
Wykonawcą.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą 
korespondencyjną.

Pytanie nr 3
Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem 
przetargowym? 

Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, że nie wiąże go obecnie żadna umowa ze sprzedawcą energii 
elektrycznej. Poprzedni właściciel nieruchomości posiada umowę kompleksową o świadczenie 
usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej z firmą Tauron Sprzedaż sp. z o.o., która 
zostanie rozwiązana z dniem wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a wybranym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą.

Pytanie nr 4
Czy obecnie obowiązująca umowa z obecnym sprzedawcą jest umową terminową? Jaki jest 
okres jej obowiązywania? 
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Odpowiedź nr 4
Vide odpowiedź nr 3

Pytanie nr 5
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 nr 5
Zamawiający informuje, że złożył wniosek o zawarcie umowy z OSD, w którym wskazał okres 
rozliczeniowy wynoszący 1 miesiąc. Umowa zacznie obowiązywać z dniem wejścia w życie 
umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy Zamawiającym a wybranym 
w niniejszym postępowaniu Wykonawcą.

Pytanie nr 6
Czy dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy? 

Odpowiedź nr 6
Zamawiający informuje, że zmiany sprzedawcy nie były dokonywane.

Pytanie nr 7
W załączniku do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w § 3 wnioskujemy o dodanie zapisu  
„Strony zgodnie ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży nastąpi od dnia przyjęcia zgłoszenia przez 
OSD, jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej po 
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”. 

Odpowiedź nr 7
Zamawiający informuje, że dopuści modyfikację terminu obowiązywania umowy 
z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przeprowadzenie procedury zgłoszenia sprzedawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp 
dokonuje zmiany treści SIWZ w § 3 załącznika nr 6 do SIWZ (Istotne postanowienia 
umowy), który otrzymuje następujące brzmienie:

„Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej 
zawarcia, jednakże nie wcześniej niż od pozytywnego przeprowadzenia procedury zgłoszenia 
sprzedawcy i przyjęcia umowy do realizacji przez OSD.”

a także zmiany rozdziału IV SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednakże 
nie wcześniej niż od pozytywnego przeprowadzenia procedury zgłoszenia sprzedawcy i 
przyjęcia umowy do realizacji przez OSD.”
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Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa 
dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w 
przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności 
związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora 
Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o 
przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami. 

Odpowiedź nr 8
Zamawiający informuje, że jest właścicielem obiektu opisanego w przedmiocie zamówienia 
i dysponuje aktem notarialnym umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Pytanie nr 9
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze 
Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do 
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego 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;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy;
- numer ewidencyjny 
- numer PPE; 

Odpowiedź nr 9
Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne informacje potrzebne 
do zgłoszenia nowej umowy sprzedaży, w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po 
podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS) 
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy? 

Odpowiedź nr 10
Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne 
do zgłoszenia nowej umowy sprzedaży,

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego? Jeśli tak, to prosimy o jego 
wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy. 
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Odpowiedź nr 11
Zamawiający informuje, że nie posiada wybranego sprzedawcy rezerwowego.

Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy? 
Jeśli wypowiedzenie umów leży w gestii nowego Wykonawcy, prosimy o wskazanie:

a)  jaki jest właściwy okres wypowiedzenia, który jest niezbędny do przeprowadzenia 
prawidłowego procesu zmiany Sprzedawcy 
b) czy Zamawiający posiada umowy rozdzielone tj. sprzedażowe, czy kompleksowe ? 
c) czy umowy zawarte z obecnym sprzedawcą są na czas określony, czy nieokreślony? 
Jeśli są na czas określony, prosimy wówczas o wskazanie do kiedy.
d) czy umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na 
czas określony, czy nieokreślony?
e) kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów poboru  wskazanych w 
załączniku nr 1  

Odpowiedź nr 12
Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie jedynie do zgłoszenia do OSD 
umowy sprzedaży energii elektrycznej, w gestii nowego Wykonawcy nie będzie leżało 
wypowiedzenie umowy. Vide odpowiedź nr 3.

Pytanie nr 13
Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź nr 13
Vide odpowiedź nr 2.

Pytanie nr 14
Czy wskazany w zamówieniu układ pomiarowo – rozliczeniowy jest dostosowany do zasad 
TPA? Jeśli nie jest dostosowany, prosimy o podanie terminu, kiedy to nastąpi. Informacja ta 
jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy. 

Odpowiedź nr 14
Zamawiający informuje, że układ pomiarowo – rozliczeniowy jest dostosowany do zasad TPA.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub 
lojalizacyjne i jaki jest wówczas okres wypowiedzenia? W przypadku, gdy Zamawiający 
posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi rozwiązanie takich umów może wiązać 
się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego. 

Odpowiedź nr 15
Zamawiający informuje, że nie wiążą go obecnie żadne umowy. Vide odpowiedź nr 3.

Pytanie nr 16
Informujemy, że termin wykonania zamówienia określony w SIWZ rozdział IV oraz par. 3 wzoru 
Umowy (IPU) jest nieprecyzyjny dla Wykonawcy, by mógł on dokonać dokładnej wyceny. 
Zgodnie z art. 29 ustawy pzp obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne i wyczerpujące 
określenie przedmiotu zamówienia, w tym także terminu realizacji zamówienia. Dla firm 
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energetycznych kwestia terminu dostaw energii elektrycznej jest kluczowa dla sporządzenia 
oferty. Wnioskujemy o ścisłe określenie terminu zamówienia. 

Mając na uwadze powyższe oraz zachowanie pozostałych ustawowych terminów, 
prowadzących do wyboru Wykonawcy/ najkorzystniejszej oferty, a także uwzględnienie 
terminów dotyczących procesu zmiany Sprzedawcy,  wnioskujemy o wykreślenie zapisu w 
SIWZ rozdział IV i wprowadzenie nowego punktu w brzmieniu: „Umowa zostaje zawarta na 
czas określony i obowiązuje od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r., lecz nie wcześniej 
niż po pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany Sprzedawcy i przyjęciu Umowy do 
realizacji przez OSD.” Mając na uwadze powyższe, a także zapis w SIWZ rozdział III pkt. 2, 
wnioskujmy także o wskazanie zużycia energii elektrycznej w powyższym okresie tj. 
01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. z rozbiciem na poszczególne strefy lub wskazanie 
procentowego podziału dla każdej strefy. 

Odpowiedź nr 16
Vide odpowiedź nr 7.

Pytanie nr 17
Wnioskujemy o wskazanie właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla punktu 
poboru wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ. 

Odpowiedź nr 17
Zamawiający informuje, że właściwym OSD dla punktu poboru wskazanego w załączniku nr 1 
do SIWZ jest Tauron Dystrybucja Sp. z o.o.

Pytanie nr 18
W par. 6 ust. 9 wzoru Umowy (IPU), zawarte jest stwierdzenie odnośnie terminu płatności: 
„Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 
w terminie 30 dni od daty dostarczania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury”. Informujemy, iż termin płatności określony od daty otrzymania faktury 
przez Zamawiającego będzie oznaczał konieczność wysyłania faktur za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia terminu płatności i określenia, czy 
zasadnym jest naliczanie karnych odsetek za jego niedotrzymanie. To z kolei negatywnie 
wpłynie na kalkulację cenową oferty. Dodatkowo zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w 
przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu 
terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie. Pozostawienie zapisów zgodnie, z 
którymi faktury VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego będzie oznaczało każdorazowo konieczność ingerencji Wykonawcy w 
automatycznie wykonywane operacje przez systemy rozliczeniowo-księgowe, które określają 
termin płatności od daty wystawienia faktury. Ponadto może zaistnieć sytuacja, w której 
potwierdzenie otrzymania przez Zamawiającego faktury za energię wpłynie 
do Wykonawcy już po złożeniu deklaracji podatkowych co spowoduje, iż zaistnieje niedopłata 
podatku VAT i konieczność dokonania stosownych korekt przedmiotowych deklaracji. 
Powyższe z kolei może zostać odebrane przez organy kontroli podatkowej jako celowe 
manipulowanie Wykonawcy terminami płatności i spowodować odpowiedzialność karno – 
skarbową Wykonawcy z tego tytułu. W związku 
z powyższym wnosimy o zmianę powyższych zapisów tak, aby termin płatności był określony 
od daty wystawienia faktury. 
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Odpowiedź nr 18
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zmiany wskazanego zapisu Istotnych 
postanowień umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powoływany w zapytaniu art. 
19 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług został uchylony. Aktualnie 
obowiązujący art. 19a ust. 5 pkt 4) stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
wystawienia faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej. W zakresie sposobu przekazywania 
faktur Zamawiającemu vide odpowiedź nr 1.

Pytanie nr 19
Wyjaśniamy, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza 
słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu 
środków na rachunek wierzyciela, tj. wtedy, gdy może on swobodnie dysponować środkami 
pieniężnymi, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy. W związku z powyższym prosimy o 
zmianę zapisu z par. 6 ust. 10 wzoru Umowy (IPU), który zostanie zawarty w Umowie na zapis 
w brzmieniu: „Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
bankowy Wykonawcy”.

Odpowiedź nr 19
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zmiany wskazanego zapisu Istotnych 
postanowień umowy.

Pytanie nr 20
Wnioskujemy o dopisanie w par. 8 ust. 1 wzoru Umowy (IPU), zapisu: „Bonifikata zostanie 
wypłacona pod warunkiem złożenia uzasadnionego wniosku przez Zamawiającego oraz 
pozytywnie rozpatrzonego przez Wykonawcę. Wykonawca musi ocenić, czy zaszła przesłanka 
powodująca naliczenie bonifikaty.

Odpowiedź nr 20
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zmiany wskazanego zapisu Istotnych 
postanowień umowy jak we wniosku.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp 
dokonuje zmiany treści SIWZ w § 8 ust. 1 załącznika nr 6 do SIWZ (Istotne postanowienia 
umowy), który otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi lub niedotrzymania warunków
Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty na zasadach i w wysokości określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2017 r.
poz.2500)

Pytanie nr 21
Mając na uwadze zapis par. 6 ust. 5 wzoru Umowy (IPU), prosimy o informację:
- co w przypadku , gdy Zamawiający wykorzysta łączną maksymalną wartość dostawy energii 
elektrycznej przed zakończeniem trwania umowy lub w połowie miesiąca rozliczeniowego?
- czy Zamawiający będzie kontrolował wykorzystanie tej kwoty?
- zakończenie sprzedaży należy zgłosić do OSD na 21 dni przed  jego wejściem 
w życie. Wobec tego, czy Zamawiający poinformuje z wymaganym wyprzedzeniem 
Wykonawcę o zbliżającym się wykorzystaniu kwoty? 
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Odpowiedź nr 21
Zamawiający informuje, że będzie kontrolował wykorzystanie kwoty wskazanej w § 6 ust. 5 
Istotnych postanowień umowy i poinformuje Wykonawcę o zbliżającym się wykorzystaniu 
kwoty. Ponadto, zgodnie z § 9 ust. 3 IPU Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy 
na koniec okresu rozliczeniowego, jeżeli z jego szacunków będzie wynikało, że w następnym 
okresie rozliczeniowym przekroczy kwotę wskazaną w § 6 ust. 5 IPU.

Pytanie nr 22
Par. 10 ust. 1 pkt. 1)  wzoru Umowy (IPU): Zapisy nakładające kary tylko na Wykonawcę,  za 
odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  stanowią naruszenie zasady równości stron w 
stosunku cywilnoprawnym. W związku z powyższym wnioskujemy o dołączenie punktu, który 
nakłada na Zamawiającego karę umowną za rozwiązanie Umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający, dostosowując się do zasad równości stron zgodnie z 
zapisami KC. 

Odpowiedź nr 22
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zmiany wskazanego zapisu Istotnych 
postanowień umowy.

Pytanie nr 23
Par. 10 ust. 3 wzoru Umowy (IPU): wnioskujemy o wykreślenie zdania drugiego. Możliwość 
dokonywania automatycznych potrąceń bez uzyskania zgody Wykonawcy rodzi wątpliwości, 
co do oceny, czy zaszła przesłanka powodująca naliczenie kar umownych wraz  z odsetkami 
ustawowymi i stanowi naruszenie zasady równości stron w stosunku cywilnoprawnym. 
Wskazujemy, że nie zawsze naliczona kara umowna jest zasadna. W przypadku braku zgody, 
prosimy o dostosowanie zapisu uwzględniając naliczenie kary płatnej w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania noty obciążeniowej.

Odpowiedź nr 23
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zmiany wskazanego zapisu Istotnych 
postanowień umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaistnienia 
podstaw do nałożenia kary umownej Zamawiający w formie pisemnej poinformuje o tym 
Wykonawcę podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Pytanie nr 24
Par. 10 ust. 4 wzoru Umowy (IPU): Wnioskujemy o zmianę obecnego słownictwa z 
„Zamawiającego” na „każdej ze Stron”. 

Odpowiedź nr 24
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zmiany wskazanego zapisu Istotnych 
postanowień umowy.

Pytanie nr 25
Dot. par. 11 ust. 3 wzoru Umowy (IPU)- zdanie drugie: Wnioskujemy o wyjaśnienie co 
Zamawiający ma na myśli ? Zapis jest nieprecyzyjny i niezrozumiały. 

Odpowiedź nr 25
Zamawiający informuje, że we wskazanym zapisie znalazła się oczywista omyłka pisarska.
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp 
dokonuje zmiany treści SIWZ w § 11 ust. 3 zd. drugie załącznika nr 6 do SIWZ (Istotne 
postanowienia umowy), który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie wpływają na zmianę maksymalnego wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust
5.” 

Pytanie nr 26
Wnioskujemy o zmianę w par. 14 ust. 7 wzoru Umowy (IPU) słownictwa na końcu zdania z 
„Zamawiającego” na „strony pozwanej”. 

Odpowiedź nr 26
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zmiany wskazanego zapisu Istotnych 
postanowień umowy.

Pytanie nr 27
Wnioskujemy o dodanie do par. 9  wzoru Umowy (IPU) następującego zapisu:

„Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje  
z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło 
do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy 
termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem 
miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie 
Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od 
zawarcia Umowy do ……………..., od dokonania wypowiedzenia Umowy. 
W wypadku rozwiązania umowy w  trybie niniejszego ustępu w okresie 
do …………………., Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy  kwoty obliczonej 
według  poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):

                                                                  OPR = 30 % *  CE
OPR -  Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;  
CE      - przychód jaki uzyskałby Wykonawca  ze sprzedaży energii przewidzianej  
w planie sprzedaży energii po cenach określonych w § … Umowy , w okresie od dnia 
rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do …………………….;
Wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowy będzie stanowiło ryzyko 
dla Wykonawcy, a określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje ewentualne straty i 
pozwoli na obniżenie kalkulacji ofertowej. 

Odpowiedź nr 27
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zmiany wskazanego zapisu Istotnych 
postanowień umowy.

Pytanie nr 28
Par. 11 ust. 2 wzoru Umowy (IPU): wnioskujemy o wykreślenie fragmentu zapisu: „ (…) lub 
będzie korzystna ekonomicznie dla Zamawiającego. W takim przypadku zmianie ulegną ceny 
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jednostkowe o których mowa w §6 ust. 2 Umowy odpowiednio do tej zmiany.” Wyjaśniamy, że 
ceny wskazane w formularzu ofertowym nie podlegają renegocjacji w trakcie trwania umowy, 
gdyż cena przedstawiona w formularzu ofertowym zostanie wyceniona w oparciu o wycenę 
indywidualną. Oznacza to, że pod uwagę zostanie wzięty profil zużycia Zamawiającego, a 
także obecna grupa taryfowa wskazana w SIWZ.
Wobec tego , zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu  w par. 11 ust. 2 wzoru Umowy, 
poprzez określenie, iż Zamawiający może zmienić taryfę danego punktu i zwiększyć ilość 
punktów poboru, jedynie w obrębie tych grup taryfowych i cen, które zostały uwzględnione w 
ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę 
przedmiotu zamówienia, co jest niedopuszczalne. Z uwagi na powyższe, wnosimy o dodanie 
następującego zapisu: „Zmiana grupy taryfowej i zwiększenie ilości punktów poboru możliwe 
jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały  ujęte w SIWZ oraz wycenione w 
Formularzu Ofertowym i będą rozliczane według cen określonych w  Formularzu Ofertowym”. 

Odpowiedź nr 28
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zmiany wskazanego zapisu Istotnych 
postanowień umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp 
dokonuje zmiany treści SIWZ w § 11 ust. 2 i 3 załącznika nr 6 do SIWZ (Istotne 
postanowienia umowy), w ten sposób że usuwa § 11 ust. 2 pkt 1), a § 11 ust. 2 i 3 IPU 
przyjmują następujące brzmienie:

„2. Zmiana może obejmować zmianę cen jednostkowych o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 
Umowy w przypadku:

1) wystąpienia siły wyższej, takiej jak: pożar, powódź, wojna, atak terrorystyczny, strajki, 
zamieszki, działanie władz państwowych, których zaistnienie będzie odpowiednio 
udokumentowane. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o 
zaistnieniu siły wyższej i spotkają się w celu dokonania stosownych ustaleń. 
Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w 
inny dostępny sposób, w terminie 2 dni od faktu zaistnienia siły wyższej lub zaistnienia 
możliwości takiego poinformowania, zmiana terminu realizacji umowy nastąpi o okres 
trwania siły wyższej,

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację Przedmiotu umowy lub świadczenie Stron, w tym zmiany w zakresie stawek 
podatku od towarów i usług lub stawek podatku akcyzowego oraz zmiany ustawy prawo 
energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe 
obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących 
efektywności energetycznej, przy czym jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania przedmiotu Umowy  przez Wykonawcę. Wykonawca winien wykazać i 
udokumentować wpływ zmian, o których mowa wyżej, na koszty wykonania przedmiotu 
Umowy przez Wykonawcę, w tym przedstawić szczegółową kalkulację zmienianej ceny.

3. Ewentualne zmiany Umowy w związku z przypadkami opisanymi w ust. 2 pkt 2) zostaną 
wprowadzone od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów prawa, których dotyczy 
zmiana. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie wpływają na zmianę maksymalnego 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o 
którym mowa w § 6 ust. 5.”

Pytanie nr 29
Zwracam się z prośbą o podanie zużycia energii elektrycznej w podziale na strefy (szczyt 
przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, reszta doby). Poproszę także o informacje jaka jest 
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moc umowna. Może posiadacie Państwo wielkość zużycia w poszczególnych miesiącach i ją 
udostępnicie? Dane te są potrzebne do prawidłowego określenia ceny zamówienia. 

Odpowiedź nr 29
Zamawiający informuje, że z uwagi na krótki czas użytkowania obiektu nie posiada 
szczegółowych informacji dotyczących zużycia. W kalkulacji ofert należy przyjąć jednakową 
stawkę dla wszystkich stref czasowych w taryfie B23. Ponadto Zamawiający informuje, że we 
wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej z OSD została zgłoszona moc umowna 300 kWh.

Pytanie nr 30
ad. § 3. Załącznik nr 6 do SIWZ i Opis przedmiotu zamówienia cz. III SIWZ:

Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 
ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo 
energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.08.2018 
r.  oraz od 01.09.2018 r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na uwadze 
powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii 
elektrycznej na dzień 01.10.2018 r., lecz nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, 
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji 
przez OSD. 

Odpowiedź nr 30
Vide odpowiedź nr 7.

Pytanie nr 31
ad. § 6. pkt.4.

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. 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 nr 31
Zamawiający informuje, że zarówno umowa sprzedaży energii elektrycznej jak i umowa 
dystrybucyjna będą uwzględniały obowiązujące przepisy prawa a okres rozliczeniowy będzie 
zgodny z okresem OSD i będzie wynosił 1 miesiąc. Vide odpowiedź nr 5

Pytanie nr 32
Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych 
niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących 
poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. 
Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje 
zgłoszeń umowy przez OSD.  Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie 
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sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność 
przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.” 

Odpowiedź nr 32
Zamawiający informuje, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność jedynie za terminowość 
przekazania danych do Wykonawcy, ale nie ma wpływu na przepływ takich informacji między 
Wykonawcą a OSD. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp 
dokonuje zmiany treści SIWZ w § 5 załącznika nr 6 do SIWZ (Istotne postanowienia 
umowy), dodając ust. 3 który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność danych 
przekazanych Wykonawcy, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zgłoszenia 
sprzedawcy.”

Pytanie nr 33
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy pomiarowo-rozliczeniowe 
w grupie taryfowej 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. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez odbiorcę 
układów pomiarowo- rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej 
sprzedaż energii jest niemożliwa. 

Odpowiedź nr 33
Vide odpowiedź nr 14.

Pytanie nr 34
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 
świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy  
że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia 
dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji 
energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z 
prośbą o wprowadzenie zapisu następującej  treści: „W przypadku gdy zmiana parametrów 
dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z 
taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.” 

Odpowiedź nr 34
Zamawiający informuje, że zawrze umowę dystrybucyjną z odpowiednim OSD oraz poniesie 
wszelkie koszty z tym związane. Wykonawca będzie jedynie zobowiązany do zgłoszenia 
umowy sprzedaży właściwemu OSD. Podane parametry są zgodne z obowiązującymi. 

Pytanie nr 35
ad. § 6. pkt.9.

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 
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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. 
19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej 
obowiązek  podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym 
zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie 
przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą 
płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”. 

Odpowiedź nr 35
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zmiany wskazanego zapisu Istotnych 
postanowień umowy. Vide odpowiedź nr 18 i nr 1.

Pytanie nr 36
ad. § 6. pkt.10.
Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia 
świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie 
gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na 
rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym 
Wykonawca zwraca się z prośbą o  zmianę zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje 
się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 

Odpowiedź nr 36
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zmiany wskazanego zapisu Istotnych 
postanowień umowy. Vide odpowiedź nr 19.

Pytanie nr 37
ad. § 9. pkt. 3. 

a. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez 
Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą  niż 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 informacji  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 §... umowy  
rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po 
okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający 
zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia 
rozwiązania umowy."
b. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych 
na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej 
energii przed wykorzystaniem ww. środków?
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Odpowiedź nr 37
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zmiany Istotnych postanowień umowy 
jak we wniosku. Vide odpowiedź 21

Pytanie nr 38
ad. § 9

Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy w trybie 
natychmiastowym. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w 
każdym czasie. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas oznaczony, należy stwierdzić, że 
umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o 
charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została 
umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób 
prawidłowy. Także Wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować wartość zamówienia jedynie 
wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią 
związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów – pkt. 2. 
Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy 
określone w art. 145 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, 
wyjątkowych przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy  przez 
Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia wskazane w przedmiotowych 
zapisach nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego.

Odpowiedź nr 38
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości usunięcia zapisów Istotnych 
postanowień umowy we wnioskowanym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
prawo rozwiązania umowy przysługuje Zamawiającemu tylko w ściśle określonych sytuacjach 
określonych w § 9 ust. 2 (odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) oraz w § 9 
ust. 3 (jeżeli z dokonanych przez niego szacunków będzie wynikało, że w kolejnym okresie 
rozliczeniowym łączna kwota należności za sprzedaną w całym okresie trwania Umowy 
energię elektryczną, przekroczy kwotę  maksymalnego wynagrodzenie przysługujące 
Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 5). 

Pytanie nr 39
ad. § 10. pkt. 1. 
Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne i naruszają zasadę 
równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie 
adekwatnych kar umownych lub o usunięcie powyższych zapisów w całości. W przypadku 
wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych zwracamy się z prośbą o modyfikację 
zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na 
zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że 
zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po 
stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla 
Zamawiającego.
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Odpowiedź nr 39
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zmiany wskazanego zapisu Istotnych 
postanowień umowy. Vide odpowiedź nr 22.

Pytanie nr 40
ad. § 10. pkt. 3

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu 
ich udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno 
otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności 
operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, 
przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody 
związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a 
odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że 
ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości 
rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Odpowiedź nr 40
Zamawiający informuje, że nie będzie wystawiał faktur na kary umowne, zgodnie z § 10 ust. 3 
„o naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę poprzez 
wystawienie noty księgowej”. Co do potrącenia vide odpowiedź nr 23.

Pytanie nr 41
ad. § 11. pkt. 2., ppkt.1.
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego 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 Formularzu Ofertowym Wykonawcy.” 

Odpowiedź nr 41
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwości zmiany Istotnych postanowień umowy. Vide 
odpowiedź nr 28.

Pytanie nr 42
ad. § 11. pkt. 2. lit. b). 
Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca 
zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, 
wynikającą ze zmiany ww. przepisów (zmiana  stawek podatku VAT i podatku akcyzowego) 
od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: 
„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”.
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Odpowiedź nr 42
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zmiany Istotnych postanowień umowy 
jak we wniosku. Jednocześnie Zamawiający informuje, że możliwość takiej zmiany została 
przewidziana w § 11 ust. 2 pkt 2) lit. b Istotnych postanowień umowy, natomiast z ust. 8 tegoż 
samego paragrafu wynika, że zmiana musi być dokonana w formie aneksu.

Pytanie nr 43
ad. § 11. pkt. 4. 
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy 
przedstawionej przez Wykonawcę, uwzględniającej zapisy (po modyfikacji) zawarte w 
Istotnych Postanowieniach Umowy? 

Odpowiedź nr 43
Zamawiający informuje, że w przypadku zaistnienia okoliczności warunkujących zmianę 
umowy wyraża zgodę na przedłożenie przez Wykonawcę propozycji treści aneksu, która 
następnie będzie podlegała wzajemnym uzgodnieniom.

Pytanie nr 44
ad. § 13. pkt. 3.
Wnioskujemy o usunięcie powyższych zapisów w IPU z uwagi na przepis art. 22 ust. pkt. 1, 2, 
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, który stanowi w jakich 
przypadkach Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, jakie warunki powinni 
spełnić wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź nr 44
Zamawiający informuje, że § 13 ust. 3 Istotnych postanowień umowy dotyczy zobowiązań 
stron umowy w zakresie danych osobowych, tak aby zapewnić przestrzeganie powszechnie 
obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Warunki, jakie powinni spełniać Wykonawcy, którzy 
ubiegają się o udzielenie zamówienia zostały określone w rozdziale V Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

Pytanie nr 45
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 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;
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- 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 być 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 nr 45
Vide odpowiedź nr 9 i 10.

Pytanie nr 46
W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o 
udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy 
czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo, czyli taryfy 
B23.

Odpowiedź nr 46
Vide odpowiedź nr 29.

Pytanie nr 47
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę 
sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura 
zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na 
czas określony czy nieokreślony?
c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia 
obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz 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 termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany 
sprzedawcy ?
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e) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 
przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach 
akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ? 

Odpowiedź nr 47
Vide odpowiedzi nr 3, 4, 12 i 15.

Pytanie nr 48
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą 
korespondencyjną? 

Odpowiedź nr 48
Vide odpowiedź nr 2.

Pytanie nr 49
Dot. SIWZ pkt. II ppkt. 1: Wnioskujemy o zmianę dziennika ustaw prawa energetycznego na 
Dz. U. z 2018 r. poz. 755

Odpowiedź nr 49
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze 
zm.)

Pytanie nr 50
Dot. SIWZ pkt. II ppkt 2: Wnioskujemy o zmianę dziennika ustaw kodeksu cywilnego na Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1025 

Odpowiedź nr 50
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)

Pytanie nr 51
Dot. par. 5 ust. 1 pkt 3 wzoru Umowy: Wnioskujemy o zmianę obecnego fragmentu zapisu  z 
(…) dotyczących sprzedawanej energii elektrycznej” na " (…) dotyczących  rozliczeń za 
sprzedawaną energię elektryczną”. 

Odpowiedź nr 51
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zmiany Istotnych postanowień umowy 
jak we wniosku. 

Pytanie nr 52
Dot. par. 7 ust. 5 wzoru Umowy: Wnioskujemy o zastąpienie obecnego zapisu następującym 
zapisem w brzmieniu: „Za przekroczenie terminu odpowiedzi na reklamację Kupującemu 
przysługują bonifikaty w wysokości wskazanej w rozporządzeniu taryfowym”. 

Odpowiedź nr 52
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zmiany Istotnych postanowień umowy 
jak we wniosku. 
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Pytanie nr 53
Dot. pełnomocnictwo pkt. 1: Wnioskujemy o dopisanie uprawnienia do zgłoszenia Umowy do 
OSD. 

Odpowiedź nr 53
Zamawiający informuje, że wzór pełnomocnictwa obejmuje upoważnienie do „powiadomienia 
właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu przez Zamawiającego 
i Wykonawcę umowy sprzedaży energii elektrycznej (dalej: Umowa) oraz o planowanym 
terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej”. Ponadto Zamawiający informuje, że 
ustali odpowiednią formę i treść pełnomocnictwa z wyłonionym  w postępowaniu Wykonawcą.

Pytanie nr 54
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy? Jeśli nie, 
to prosimy o informację, czy Zamawiający będzie ponosił pełną odpowiedzialność w przypadku 
negatywnej decyzji OSD w zakresie procesu zmiany sprzedawcy, spowodowanej niepełnym 
zakresem uprawnień dla Wykonawcy, zawartych w pełnomocnictwie? 

Odpowiedź nr 54
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość modyfikacji wzoru pełnomocnictwa 
stanowiącego załącznik do Istotnych postanowień umowy. Vide odpowiedź nr 53.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść udzielonych 
wyjaśnień przy przygotowywaniu składanych ofert a wprowadzone zmiany stanowią integralną 
część SIWZ. Udzielone wyjaśnienia skutkują zmianami treści SIWZ, które wpływają na 
treść ogłoszenia o zamówieniu, jak również skutkują koniecznością zapewnienia 
Wykonawcom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, dlatego też Zamawiający 
przedłużył termin ich składania z dnia 14 sierpnia 2018 r. NA DZIEŃ 17 SIERPNIA 2018 
R. NA GODZ. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2018 r. o godz. 10.05. 

Jednolita wersja Załącznika nr 6 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy), 
uwzględniająca wprowadzone zmiany stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Równocześnie informuję, że wadium należy wnieść zgodnie z SIWZ do dnia i godziny 
wyznaczonych na składanie ofert, t.j. do godz. 10.00 dnia 17 sierpnia 2018 r. 

Z up. Dyrektora NCN

dr inż. Agnieszka Dobrowolska 

Kierownik Działu Rozliczania Projektów 
Badawczych, Staży i Stypendiów
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