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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY (1) 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego dla zadania: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
AS.ZZO.271.13.2019 
  
Zgodnie z artykułem 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2017.1579 t.j.) udzielamy odpowiedzi na pytania Wykonawców w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego dla zadania Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
AS.ZZO.271.13.2019 
 
 
Pytanie 1 
W przypadku, gdy występuje taryfa BXX Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy 
układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych 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: 
Zamawiający informuje, że obiekty w gr taryfy Bxx mają układy pomiarowo-rozliczeniowe 
dostosowane do zasad TPA. 
 
Pytanie 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, przy czym 
Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując 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 uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych 
w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych 
Wykonawcy przez OSD 
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Pytanie 3 
Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział XV Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w związku z tym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie z załącznika nr 6 
§12 w całości. 
 
Odpowiedź: 
W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w § 12 wzoru umowy (załącznik nr 6), 
nadając mu treść jak poniżej: 

„§ 12 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.” 

 
Pytanie 4 
Załącznik nr 6 do SIWZ § 10 ustęp 3. 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 informację 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." 
2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych 
na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej 
energii, przed wykorzystaniem ww. środków? 
 
Odpowiedź: 
Z zapisów przedstawionych w projekcie umowy nie wynika, że należy ustalić dzień w którym 
szacowana ilość energii zostanie przekroczona, natomiast jest mowa § w  10 ust. 3. o okresie 
rozliczeniowym: 
 
„3. W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa jest w § 6 ust. 1 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”. 
 
Zapis jest zamieszczony w umowie. Proszę o zapoznanie się wszystkimi zapisami dokumentacji.  
Obowiązek kontroli wydatkowania środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia spoczywa 
na Wykonawcy. 
 
 
Pytanie 5 
Załącznik nr 6 do SIWZ § 11 ustęp 5.Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie 
realizacji umowy, ustawowej zmianie opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca 
zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej 
pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów 
skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. 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." 
 
Odpowiedź: 
Zmiana cen jednostkowych z tytułu zmiany stawki podatku akcyzowego lub podatku od towarów 
i usług VAT wymaga aneksu do umowy. 
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Pytanie 6 
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 

 
b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?  

 
Odpowiedź: 
Nie, będzie to kolejna zmiana. 
 

c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 
określony, czy nieokreślony? 

 
Odpowiedź: 
Umowy dystrybucyjne zawarte są osobno dla każdego z punktów poboru na czas nieokreślony. 
 

d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? 
 
Odpowiedź: 
Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest: Wykonawca zadający pytania Zamawiającemu.  

 
e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży 

energii elektrycznej? 
Odpowiedź: 
Brak umów kompleksowych. Umowa sprzedaży kończy się dla wszystkich punktów poboru w dniu 
31.01.2020 r. Nie jest potrzebne wypowiedzenie umowy sprzedaży ponieważ ma określony termin 
końcowy. Zamawiający nie ma podpisanych umów kompleksowych. 

 
f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających 

na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej 
czynności Wykonawcę? 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział II OPZ: 
 
„Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego 
jednostki organizacyjnej przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach 
związanych z zawarciem umowy dystrybucyjnej. Do wykonania ww. wymienionych czynności 
Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo.” 

 
g) 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 ? 

 
Odpowiedź: 
Brak umów kompleksowych. 
 

h) 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 ? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie ma zawartych takich umów/aneksów. 
 
Pytanie 7 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże 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) 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. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przekaże powyższe informacje w dniu podpisania umowy, natomiast 
informacja ta nie będzie stanowić załącznika do umowy.  
 
Pytanie 8 
1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie 
z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia 
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, wszelkie ryzyko leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien wkalkulować wszelkie ryzyka 
i koszty w cenę oferty.  
Zamawiający nie uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące 
ustanowienia zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 9 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne 
dane, skutkiem czego może okazać się 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 wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 
 
 
 
 

Z up. Prezesa Zarządu 
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