
           ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

         Dotyczy:   postępowania  przetargowego ZP – URB-6/2017 na zadanie pn. 
                         „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów URBIS sp. z o.o.  
                           z siedzibą w Gnieźnie”.   
 
                                 URBIS Spółka z o. o. w  Gnieźnie  podaje do wiadomości,  
                       że w trakcie procedury  dotyczącej w/w zadania wpłynęły zapytania,  
                       na które Zamawiający udzielił poniższych odpowiedzi:  

PYTANIE NR 1: 

               Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?  

ODPOWIEDŹ: 

Tak 

PYTANIE NR 2: 

Jaki jest szacowane zużycie energii w okresie trwania umowy 1560 MWh jak podano w 
Załączniku nr 1 do SIWZ, czy 1500 MWh jak podano w p. 3.7. SIWZ? 

ODPOWIEDŹ: 

Szacunkowe zużycie energii w okresie trwania umowy  to 1500 MWh. 

PYTANIE NR 3: 

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur 
szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia 
ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na 
zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię 
elektryczną na rzecz Sprzedawcy? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie, Zamawiający wymaga odczytów zgodnie z zapisami w SIWZ. 

PYTANIE NR 4: 

Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany         
sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony           
Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany        
sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 
1. nr NIP jednostek podległych 
2. adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
3. moc umowna; 
4. numer licznika; numer ewidencyjny PPE 
5. Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
6. nazwa dotychczasowego Sprzedawcy 



7. numer aktualnie obowiązującej umowy 
8. data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy 
9. planowane roczne zużycie energii; 
10. grupa taryfowe; 
Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje         
dotyczące zmiany sprzedawcy (np. numer ewidencyjny lub numer PPE itd.)? 
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? 
Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.          
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 
 
a) danych dla każdego punktu poboru: 
11. nazwa i adres firmy; 
12. opis punktu poboru; 
13. adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
14. grupa taryfowa (obecna i nowa) 
15. planowane roczne zużycie energii; 
16. numer licznika; 
17. Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
18. nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
19. numer aktualnie obowiązującej umowy; 
20. data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
21. numer ewidencyjny PPE; 
22. kod PPE; 
23. czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy i jaki jest termin wypowiedzenia             
umów kompleksowych; 
 
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 
24. pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 
25. dokument nadania numeru NIP; 
26. dokument nadania numeru REGON; 
27. 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, iż 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. 

Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem           
przetargowym ? Prosimy o podanie nazwy aktualnego sprzedawcy. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający część  danych podał w załączniku Nr  9 do SIWZ, pozostałe zostaną podane 
na etapie zawierania umowy/umów. 

PYTANIE NR 5: 

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów         
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach         
przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy obowiązywania wypowiedzeń tych            
umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych? 



Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? Czy obecnie obowiązujące          
umowy zostały zawarte w akcjach promocyjnych? 
 

ODPOWIEDŹ: 

Nie 

PYTANIE NR 6: 

W odniesieniu do par 6 ust 6 , czy Zamawiający zaakceptuje modyfikację zapisu ?              
Wykonawca informuje, iż Zamawiający każdorazowo dokonuje zapłaty za faktury na numer           
rachunku bankowego wskazanego na fakturze , w przypadku zmiany płatnika, a co za tym              
idzie zmiany numeru kontrahenta-zmienia się u Wykonawcy numer rachunku bankowego.          
Wykonawca w takim przypadku nie informuje o zmianie numeru rachunku bankowego. 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego o zmianie numeru rachunku. 

PYTANIE NR 7: 

Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do § 6 ust. 1, zdanie trzecie wzoru umowy              
zaakceptuje modyfikację zapisu w następujący sposób:: „Cena określona w ust. 1           
pozostanie niezmienna w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów          
skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie          
obowiązujących przepisów prawa, a szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne,         
Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających        
dodatkowe obowiązki związane z zakupem prawa majątkowych lub certyfikaty dotyczące          
efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę         
wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie,            
bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy." 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, Zmawiający zmodyfikuje zapis do §6 dodając zmianę przepisów dotyczących podatku 
VAT.  

PYTANIE NR 8: 

Dotyczy treści: § 6 ust. 2 wzoru umowy - Z uwagi na wymóg udostępniania              
Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży energii       
elektrycznej do obiektów objętych umową otrzymanych od właściwego OSD, Wykonawca          
zwraca się z pytaniem czy wskazanie w wystawianych fakturach okresu rozliczeniowego,           
ilości zużytej energii elektrycznej oraz ceny jednostkowej dla poszczególnych punktów          
poboru będzie wystarczającym spełnieniem warunku? 

ODPOWIEDŹ: 

Ta, przy czy należy podać wskazania z odczytów z liczników w okresie rozliczeniowym. 

PYTANIE NR 9: 



Czy dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym będzie to pierwsza zmiana          
sprzedawcy? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

PYTANIE NR 10: 

Załącznik nr 9 do SIWZ - wykaz punktów poboru energii elektrycznej - Wykonawca zwraca              
się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną            
energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur           
VAT ze wskazanym oddzielnym subkontem do wpłat należności przyporządkowanych         
odrębnie dla każdej z wyszczególnionych jednostek organizacyjnych? Czy też Zamawiający          
oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną w ramach jednego          
numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym jednym subkontem do            
wpłat należności przyporządkowanym do wszystkich wyszczególnionych jednostek       
organizacyjnych? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający oczekuje rozliczenia wg podanych punktów adresowych. 
Zamawiający informuje, że do rozliczeń obowiązuje jeden identyfikator NIP, 
konta bankowe oddzielne dla każdego adresu. 

PYTANIE NR 11: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: Czy zamawiający 
posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii 
elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany 
sprzedawcy, dla punktów poboru, gdzie nie ma wskazanego kodu PPE, będzie 
przeprowadzona po raz pierwszy? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielne na każdy punkt poboru łączne: 
dystrybucja i sprzedaż energii. 

PYTANIE NR 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 posiada tytuły prawne do dysponowania obiektami. 

PYTANIE NR 13: 

Prosimy o potwierdzenie możliwości wystawiania faktur zbiorczych? Ile dokładnie będzie          
takich faktur w okresie rozliczeniowym ? 



ODPOWIEDŹ: 

Tak z załącznikiem rozliczeniowym wg punktów poboru. 

 

 

PYTANIE NR 14: 
 

Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do § 7 ust. 6 modyfikację zapisu w następujący              
sposób: "naliczania odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie w transakcjach          
handlowych?" 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 

PYTANIE NR 15: 

Czy Zamawiający w odniesieniu do 6 ust 1, jest Nabywcą Końcowym w rozumieniu ustawy              
o podatku akcyzowym", ponieważ z umowy nie wynika wyraźnie, czy w cenie energii ma być               
zawarta akcyza, czy nie? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający jest Nabywcą Końcowym. 

PYTANIE NR 16: 

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie § 7 ust. 5   na proponowany: 

„za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej            
sprzedaży produktów i usług na rzecz Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy?”  

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

PYTANIE NR 17: 

W odniesieniu do zapisów par Par 6 pkt 6 UMOWY:” odczyty rozliczeniowe układów             
pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą w          
okresach miesięcznych na koniec a……” 
Wykonawca proponuje modyfikację zapisu, w ten sposób, iż zapis okres rozliczenia kosztów            
za sprzedaż pokrywał się z okresem rozliczenia kosztów przez Operatora Systemu           
Dystrybucyjnego. Czy Zamawiający zaakceptuje powyższe w przypadku wyboru oferty         
Wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ: 



Zamawiający podtrzymuje zapis w § 6 pkt 6 umowy. 

PYTANIE NR 18: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ceny za energię elektryczną spowodowaną           
zmianą stawki podatku VAT? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

PYTANIE NR 19: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu § 6 ust. 6 Załącznika nr 10 do SIWZ                
poniższym zapisem: 
„6. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem            
rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. Wykazany na          
fakturze okres rozliczeniowy musi być zgodny z okresem rozliczeniowym udostępnionym          
Wykonawcy przez OSD”.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w § 6 ust. 6 umowy. 

PYTANIE NR 20: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu § 7 ust. 2 Załącznika nr 10 do SIWZ                
poniższym zapisem: 
„2. Wykonawca wystawi faktury za energię elektryczną przyporządkowując zużycie energii          
elektrycznej wg punktów adresowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy            
zgodnie z okresem rozliczeniowym udostępnionym Wykonawcy przez OSD”. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy  w SIWZ. 

PYTANIE NR  21: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

PYTANIE NR 22: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu § 8 ust. 7 Załącznika nr 10 do SIWZ                
poniższym zapisem: 
„7. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do OSD o wstrzymanie dostarczanie energii            
elektrycznej w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za pobraną energię            
elektryczną o co najmniej 30 dni od upływu terminu płatności. Wznowienie dostarczania            
energii elektrycznej i świadczenie usług 
dystrybucji przez OSD na wniosek Sprzedawcy następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn           
uzasadniających wstrzymanie ich dostarczania. 



ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 

PYTANIE NR 23: 

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów § 9 ust. 1, 2, 3, 4 oraz 5 Załącznika nr 10 do SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w § 9 w całości. 

PYTANIE NR 24: 

Wykonawca informuje Zamawiającego, że jeśli umowa, którą posiada Zamawiający jest          
umową terminową do 30.06.2017 r. to zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci             
Dystrybucyjnej (nazywaną dalej IRiESD) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży należy ją           
zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (nazywany dalej         
OSD). Koniecznym do rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej jest powiadomienie OSD o           
zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej oraz o          
planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Zgodnie z pkt. D.2.3          
IRiESD wspomniane powyżej zgłoszenie powinno zostać złożone przez Wykonawcę na co           
najmniej 21 dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży w ramach nowej umowy sprzedaży            
energii elektrycznej. Zgodne ze wskazanymi przepisami należy stwierdzić, iż nie jest           
możliwym rozpoczęcie dostaw od miesiąca lipca tym bardziej, że dzień składania ofert w             
postępowaniu został wyznaczony na 29.05.2017 r. Rozpoczęcie dostaw w przypadku          
umowy bezterminowej jak i umowy terminowej będzie możliwe dopiero po podjęciu           
następujących czynności: 
1) Wybór oferty w postępowaniu - zależy przede wszystkim od działań Zamawiającego jak             
również od postanowień przepisów Prawa Zamówień Publicznych i jest to okres minimum 8             
dni w przypadku gdy wpłynie więcej niż jedna oferta. Ponadto jeżeli oferty zostaną złożone w               
sposób wybrakowany i niekompletny, należy uwzględnić czas potrzebny na ich uzupełnienie. 
2) Procedura zmiany sprzedawcy - etap zależny od OSD. Zgodnie z lRiESD procedura trwa              
co najmniej 21 dni. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację terminu             
rozpoczęcia dostawy tak aby był możliwy do zrealizowania zgodnie z powszechnie           
obowiązującymi przepisami prawa i dla bezpieczeństwa przyjąć termin rozpoczęcia dostaw z           
dniem 01.08.2017 r. dla wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ, Zamawiający oczekuje zawarcia umów na dostawę 
od dnia 01.07.2017 r. 

PYTANIE NR 25: 

Wykonawca wnosi o załączenie załączników do SIWZ w formie edytowalnej. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający  opublikuje na stronie internetowej www.urbis.gniezno.pl 

PYTANIE NR 26: 



SIWZ rozdz. 5.1, Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 10 do SIWZ Umowa §3 ust 1., §8                  
ust 1. Zawiadamiamy, 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 01.07.2017r. 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 01.08.2017r.  oraz o dodanie zapisu o treści: 

Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.08.2017r. lecz nie              
wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej        
procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD“. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje termin rozpoczęcia dostawy energii, obecne umowy wygasają na 
dzień 30.06.2017 r. zgodnie z informacją podaną w załączniku nr 9. 

PYTANIE NR 27: 

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 , adres i NIP odbiorcy faktury; 
- adres do korespondencji 
- numer ewidencyjny PPE 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa 
- planowane zużycie energii w okresie trwania umowy w rozbiciu na strefy czasowe; 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa  dotychczasowego  Sprzedawcy 
- okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy 
- okres dostawy 

b) dokumentów dla 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. 
JedFłOC2eśnie 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: 

Zamawiający część  danych podał w załączniku Nr  9 do SIWZ, pozostałe zostaną podane 
na etapie zawierania umowy/umów. 

PYTANIE NR 28: 



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 wymaga aby umowy z dystrybutorem zawarł Wykonawca. 

PYTANIE NR 29: 

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 posiada tytuły prawne do dysponowania obiektami. 

PYTANIE NR 30: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy          
pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B 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: 

Zamawiający informuje, że układy pomiarowo-rozliczeniowe są lub będą dostosowane do 
zasady TPA. 

PYTANIE NR 31: 

Załącznik nr 10 do SIWZ Umowa §6 ust 2.. 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 podtrzymuje zapis w SIWZ co do wymogów rozliczeniowych. 

PYTANIE NR 32: 

    SIWZ rozdz. 17.2 pkt 2. Załącznik nr 10 do SIWZ Umowa §10 ust 1.2. 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 grupy taryfowej, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione  
    w Formularzu Ofertowym Wykonawcy” 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: 

“ Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest 
    jedynie w obrębie grupy taryfowej, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione  
    w Formularzu Ofertowym Wykonawcy” 

PYTANIE NR 33: 

    Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia w jednej faktury VAT  
    obejmującej więcej  niż 1 PPE z dołączonym załącznikiem ze zużyciem dla każdego 
    punktu poboru osobno? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

PYTANIE NR 34: 

Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję 
energii elektrycznej wydaną przez Prezesa URE?  Informujemy, iż w przypadku posiadania 
koncesji na jedną z powyżej  wymienionych  działalności  Zamawiający  staje  się  płatnikiem 
i  podatnikiem  podatku akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla 
podmiotów posiadających koncesję powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno 
wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy o 
dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię 
elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla 
pozostałych odbiorców 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

PYTANIE NR 35: 

Załącznik nr 10 do SIWZ Umowa §7 ust 2. Wykonawca informuje, że wskazany przez              
Zamawiającego termin na wystawienie faktury VAT może nie zostać dotrzymany z uwagi            
na fakt, iż okres rozliczeniowy nie zawsze pokrywa slę z miesiącem kalendarzowym,            
natomiast faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych          



pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi          
przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego             
zapisu do treści: 
„Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym          
stosowanym przez OSD w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie            
14  dni od  otrzymania danych pomiarowo- rozliczeniowych ad OSD”. 

 ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 

 PYTANIE NR 36: 

Załącznik nr 10 do SIWZ Umowa §8 ust 7. Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 
ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze 
wstrzymania dostaw  oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę 
należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie 
nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców, W związku 
z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści 
zgodne] z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(...) pomimo uprzedniego 
powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 
14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 

PYTANIE NR 37: 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą  
korespondencyjny? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

PYTANIE NR 38: 

1.Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji,  czy  Zamawiający  uwzględni  w  umowie 
z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisu dotyczące  zabezpieczenia  realizacji 
zamówienla  z uwagi  na  ryzyko  kredytowe,  zaproponowane   przez Wykonawcę? 
2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z              
wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia        
należności, zaproponowane przez Wykonawcę? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

PYTANIE NR 39: 

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą           
o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości zamawianej energii. Zamawiający w           



SIWZ rozdz. 3.7., Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta , Załącznik nr 9 do SIWZ, Załącznik nr 10                  
do SIWZ Umowa §3 ust 4. wskazuje różne wartości . 

Jednocześnie prosimy o wskazanie zużycia energii elektrycznej w Załączniku nr 9 do SIWZ             
z podziałem na poszczególne taryfy zawierającego cały , wskazany w zamówieniu           
publicznym, wolumen. 

ODPOWIEDŹ: 

Jaki jest szacowane zużycie energii w okresie trwania umowy 1560 MWh jak podano w 
Załączniku nr 1 do SIWZ, czy 1500 MWh jak podano w p. 3.7. SIWZ? 

PYTANIE NR 40: 

SIWZ rozdz. 17.3. W związku Z tym , że to Zamawiający wskazuje katalog możliwych zmian 
w umowie Wykonawca  wnosi  o dostosowanie zapisów  w SIWZ  i  usunięcie  zapisu  w 
całości. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 

PYTANIE NR 41: 

Załącznik nr 10 do SIWZ Umowa §9 Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie 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. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 

   Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.  

                                                                                              Prezes  

                                                                                              Edmund Młodzikowski 

Gniezno, dnia 25.05.2017 r. 


