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Milanówek, dnia 21 sierpnia 2013 roku 

 

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na pdstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (DZ. 

U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759 Z PÓŹN. ZM.) zwanej dalej ustawą PZP, pod nazwą „Zakup 

energii elektrycznej dla miasta Płock z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne i sygnalizację 

świetlną ulic miasta w okresie od 1.12.2013 do 31.12.2014 roku 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy PZP, (DZ. U. Z 2010 R. 

NR 113, POZ. 759 Z PÓŹN. ZM.) udziela odpowiedzi na poniższe pytania wykonawców: 

Zapytanie 1 – dot. zmienności cen 

Wykonawca prosi o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza zmienność cen 

wynikającą z zasad dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez 

przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz wydawanie i obrót 

świadectwami pochodzenia wydawanymi dla energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii 

oraz wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji.  

Ponadto Wykonawca informuje, że składnikami cenotwórczymi są: 

a) pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii 
wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii albo uiszczenia opłaty zastępczej; 

b) pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia  
z kogeneracji gazowej albo uiszczenia opłaty zastępczej; 

c) pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia  
z kogeneracji niegazowej albo uiszczenia opłaty zastępczej; 

d) pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii 
elektrycznej wytworzonej z metanu albo uiszczenia opłaty zastępczej; 

e) certyfikatów wynikających w ustawy z dnia 15.04.2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 
nr 94 poz. 551) tzw. „białe certyfikaty”; 

w obowiązkowym udziale wynikającym z treści ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo 

energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do 

tej ustawy określonym dla sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych. 

Ponadto Wykonawca proponuje o wprowadzenie zapisu:  

„Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej czynnej podane w ofercie przetargowej będą 

stałe w okresie realizacji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem sytuacji, w której dokona się 

ustawowa zmiana stawki podatku VAT, stawki podatku akcyzowego lub w przypadku zmiany 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na realizację kontraktu.” 
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Odpowiedz 1  

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ. 

Zapytanie 2 – dot. obowiązujących umów 
Wykonawca wnosi o podanie informacji o rodzaju aktualnie obowiązujących umów, czy są to 
umowy kompleksowe czy sprzedażowe? 
 
Odpowiedz 2  

Zamawiający posiada zawarte umowy kompleksowe sprzedaży energii i świadczenia usługi 

dystrybucji energii elektrycznej. 

 
Zapytanie 3 – dot. ofert promocyjny/lojalizacyjnych 

Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne? 

W przypadku gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie 

koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia? 

Uzasadnienie: 

W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi, 

rozwiązanie takich kontraktów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedz 3 

Zamawiający nie przyjmował ofert promocyjnych i lojalizacyjnych. 

Zapytanie 4 – dot. procedury zmiany sprzedawcy 

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty w wersji elektronicznej 

(Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących: 

 

a) danych: 

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 
- numer NIP 
- numer REGON 
- kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów) 
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 
- przeznaczenie punktu poboru 
- grupa taryfowa  
- kod PPE 
- roczny wolumen energii elektrycznej 
- numer licznika 
- numer aktualnie obowiązującej umowy 
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy 
 

b) dokumentów: 

- pełnomocnictwo 
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- 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 
- numer rachunku bankowego. 
 

Zamawiający przekaże wszelkie niezbędne dane w wersji elektronicznej oraz dokumenty po 

podpisaniu umowy z Wykonawcą. 

 

Odpowiedz 4  

Zamawiający przekaże dane zawarte w pytaniu nr 4 w wersji elektronicznej, po zawarciu umowy z 

Wykonawcą 

 

Zapytanie 5 – dot. Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

Czy Zamawiający może podać OSD dla wszystkich punktów objętych zamówieniem? 

 

Odpowiedz 5  

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów jest Energa Operator. 

 

Zapytanie 6 – dot. grup taryfowych 

Czy podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia grupy taryfowe są obowiązującymi 

grupami czy wymagają zmiany? 

 

Odpowiedz 6  

Grupy taryfowe podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia nie wymagają zmiany. 

 

Zapytanie 7 – dot. zwiększenia ilości punktów poboru energii 

Zamawiający w § 2 ust 10 zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości PPE. Wykonawca 

informuje, iż zwiększenie ilości PPE możliwe jest jedynie w sytuacji gdy nowe punktu będą się 

zaliczać do grup taryfowych objętych zamówieniem. 

 

Odpowiedz 7  

Zamawiający informuje, iż zwiększenie ilości PPE możliwe jest jedynie w sytuacji gdy nowe punktu 

będą się zaliczać do grup taryfowych objętych zamówieniem. 

 

Zapytanie 8 – dot. rozliczeń 
Zamawiający w § 6 ust. 1 wskazuje, iż „Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia, ale nie wcześniej niż 21 dni od daty ich 
dostarczenia” 
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Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu faktur wynikające 
z pracy operatora pocztowego. Ponadto Wykonawca informuje, że istnieje możliwość wysłania 
faktury VAT na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy wersji elektronicznej niezwłocznie 
po jej wystawieniu.  
 
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę przedmiotowego zapisu  
na następujący: 
 
„Ustala się termin płatności prawidłowo wystawionych faktur VAT do 30 dni od daty ich 
wystawienia” 
 
Odpowiedz 8  

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ 

 
Zapytanie 9 dot. umów dystrybucyjnych 
 
Zamawiający w §2 pkt. 1 wskazuje, że do obowiązków Wykonawcy należy „złożenie wniosku  
o zawarcie na czas nieokreślony umowy na świadczenie usług dystrybucji pomiędzy 
Zamawiającym a OSD, w tym do uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu umowy/umów na 
świadczenie usług dystrybucji…” 
 
Wykonawca nadmienia, że przedmiotowe zamówienie dot. sprzedaży energii elektrycznej  
w związku z czym nie obejmuje swoim zakresem spraw związanych z dystrybucją. Zamawiający 
zobowiązany jest do przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki w celu zawarcia umowy  
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.  
 
 
Odpowiedz 9  

Zamawiający informuje, że po zmianach SIWZ opublikowanych na stronach internetowych, §2 pkt. 1 

załącznika nr 6 do SIWZ otrzymał następujące brzmienie: 

§ 2 
Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej 

1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia u OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o 
zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej, dla punktów poboru energii 
Zamawiającego wymienionych w Zał. Nr 3. 
Powyższe czynności Wykonawca zobowiązuje się wykonać bez zbędnej zwłoki, po zawarciu  
niniejszej Umowy i udzieleniu pełnomocnictwa Wykonawcy w tym zakresie z zachowaniem 
zasad i terminów określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
obowiązującej u danego OSD, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego. W 
celu wykonania powyższych czynności, Zamawiający udostępni i przygotuje niezbędne dane 
i dokumenty. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi z chwilą rozwiązania umów 
kompleksowych i wejściem w życie umowy usług dystrybucji pomiędzy Zamawiającym a 
OSD. 
 
 

Z poważaniem 

Daniel Raczkiewicz 


