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Odpowiedzi na pytania.

Dotyczy: postępowania przetargowego ZP-URB-8/2020 pn „Zakup energii elektrycznej na 
potrzeby obiektów URBIS Sp. z o.o. Gnieźnie”

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, iż w trakcie procedury dotyczącej w/w 
zadania wpłynęły zapytania na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

PYTANIE 1 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej ? 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej tz. po podpisaniu 

umowy przez Zamawiającego zostanie ona nadana za dowodem doręczenia do Wykonawcy celem 

złożenia podpisu zgodnie z reprezentacją.

PYTANIE 2 :
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 

przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub 

certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej ( koszty zakupu certyfikatów) lub innych 

opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny 

energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów. 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 

przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub 

certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej ( koszty zakupu certyfikatów) lub innych 

opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej , z uwagi na fakt 

iż w ocenie Zamawiającego przesłanki przedmiotowego zapisu wypełnione zostały w całości w 

§ 10 ust 1.7 pkt c wzoru umowy.

PYTANIE 3 :

Dotyczy rozdziału 3 pkt. 3.8 SIWZ. Wykonawca zwraca się z prośbą aby zwiększenie łącznego 

wolumenu energii elektrycznej było maksymalnie do 10% szacunkowego wolumenu 

podstawowego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu mówiącego o zwiększeniu łącznego 

wolumenu energii elektrycznej maksymalnie do 10 % szacunkowego wolumenu podstawowego.



PYTANIE 4 :

Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego 

w SIWZ są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na 

dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek 

umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika 

z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD.

ODPOWIEDŹ:

Numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego w 

SIWZ są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na 

dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT).

PYTANIE 5 :

Dotyczy rozdziału 5 pkt. 5.1 do SIWZ. Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że termin 

obowiązywania umowy będzie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. po pozytywnej przeprowadzonej 

procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do SIWZ zapisu mówiącego o tym że że termin 

obowiązywania umowy będzie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. po pozytywnej przeprowadzonej 

procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego. Analogiczny zapis uwzględniony został w § 8 ust. 1 draftu umowy stanowiącego 

załącznik nr 6 do SIWZ.

PYTANIE 6 :

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów w IPU tak, aby zmiana ceny w przypadku 

zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, obowiązywały od dnia wejścia w 

życie nowych przepisów i nie wymagały zgody Zamawiającego. Przedmiotowe zmiany są 

wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do stosowania których 

jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek podatku VAT czy podatku akcyzowego 

niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest naruszeniem powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. Ponadto nie wyrażenie zgody na zmianę np. stawki podatku VAT naraża 

Wykonawcę na ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza 

zasadę równego traktowania stron postępowania 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów IPU w w/w zakresie. W ocenie Zamawiającego 

przesłanki przedmiotowego zapisu wypełnione zostały w całości w § 10 ust 1.7 pkt c wzoru 

umowy.



PYTANIE 7 :

Dotyczy par. 3 ust. 7 Umowy -  załącznik nr. 6. Czy Zamawiający jest świadomy, że zmiana mocy 

umownej jest zależna od zgody OSD? W przypadku braku zgody zmiana mocy umownej nie będzie 

możliwa.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający jest świadomy, że zmiana mocy umownej jest zależna od zgody OSD.

PYTANIE 8 :

Dotyczy par. 9 Umowy -  załącznik nr. 6. Wykonawca prosi o usunięcie zapisów dotyczących kar

umownych

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów dotyczących kar umownych z draftu umowy 

stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

PYTANIE 9 :

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które 

uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeżeli 

tak, to jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych /programów 

lojalnościowych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych 

lojalnościowych.

PYTANIE 10 :

Wykonawca prosi o podanie kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego?

ODPOWIEDŹ:

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Enea Operator Sp z o.o. zgodnie ze wskazniem 

załącznika nr 8 do SIWZ wykaz punktów.

PYTANIE 11 :

Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD)? 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD)

CZŁONEK ZARZĄDU 

Rafał Tomczak


