
Pytania i odpowiedzi do przetargu 

 

 

PYTANIA 

 

1. Czy obiekty w grupie taryfowej B22 i B21 mają układy pomiarowe dostosowane do 

zmiany sprzedawcy? Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny 

koszt a procedura może potrwać od 2 do 3 miesięcy? 

2. W dodatku nr 5 do SIWZ (postanowienia umowne) Zamawiający zapisał w pkt. 10, że 

„Rozpoczęcie realizacji niniejszej nastąpi od dnia 01.01.2013 roku. Niniejsza umowa 

obowiązuje przez 12 miesięcy, począwszy od dnia sprzedaży energii przez Dostawcę”. 

Zwracamy się z pytaniem czy możliwe jest zapisanie tego punktu jak niżej: 

„Umowa niniejsza wchodzi w życie  od dnia 01.01.2013 roku, lecz rozpoczęcie sprzedaży 

energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż z dniem pozytywnie przeprowadzonym 

procesie zmiany sprzedawcy i obowiązuje przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 

sprzedaży energii przez Dostawcę”. 

3. W dodatku nr 5 w pkt. 11  zapisano, że „Rozliczenia odbywać się będą w 1 miesięcznych 

okresach rozliczeniowych”. Niniejszym informujemy, że okres rozliczeniowy uzależniony 

jest od terminu odczytu układów pomiarowo - rozliczeniowych, których dokonuje 

Operator Systemu Dystrybucyjnego. Sprzedawca energii elektrycznej nie może 

zagwarantować okresu rozliczeniowego innego niż okres rozliczeniowy OSD. Wnosimy, 

zatem o zmianę zapisu na następujący: „Okres rozliczeniowy za pobraną energię 

elektryczną dostosowany będzie do okresu rozliczeniowego OSD”. 

4. Dodatkowo wnosimy o dopisanie kolejnego punku do dodatku nr 5 do specyfikacji. 

„Zmiany w zakresie cen  są dopuszczalne w przypadku zmian w przepisach prawnych 

dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub zmiany innych opłat lub 

podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej 

wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej, a ponadto w razie zmiany 

taryfy za usługi dystrybucyjne lub usługi sprzedaży zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na 

podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych 

zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej 

dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych 

stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla 

Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian prawnych 

stanowiących podstawę do ich korekty. 
5. Czy Państwo będą płatnikiem podatku akcyzowego za zużytą energię elektryczne czy 

płatnikiem będzie Dostawa energii elektrycznej? 
6. Zwracamy się z zapytaniem czy Wykonawca może przedstawić własne przygotowane 

pełnomocnictwo, które upoważnia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego.  

7. Czy posiadają Państwo obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż 

i dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest 

po raz pierwszy? 

8. Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony? 

Jaki jest okres wypowiedzenia w ww. umowach? 

9. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania 

przed OSD  w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży? 
10. Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje 

dotyczące zmiany sprzedawcy? 



11. W rozdziale VII specyfikacji Zamawiający określił wysokość wadium w kwocie 
15.000 zł. natomiast na druku OFERTY w pkt. 4 wadium zostało określone w wysokości 
7.000 zł. W związku z powyższym proszę o ujednolicenie wysokości wadium, jakie 
Wykonawca ma wnieść w postępowaniu przetargowym. 

12. Zwracamy się z zapytaniem czy w druku OFERTY stanowiącym dodatek nr 2 do 
SIWZ w tabeli do wyliczenia oferty kolumna 6 „ceny netto” należy podać ceną 
jednostkową za 1kWh z czteroma miejscami po przecinku. W kolumnie 7 „Podatek VAT” 
podać procentowo, kwotowo czy wyliczyć od kolumny 6 uwzględniając obecną stawkę 
podatku VAT. Kolumna 8 czy ma zawierać cenę jednostkową brutto tz. sumę kolumn 6 i 7 
a może inne dane. I kolumna 9 jaki szacunkowy koszt ma Wykonawca wskazać w tej 
kolumnie (brutto a może netto). Proszę o dokładne opisanie, co w poszczególnych 
kolumnach ma wskazać Wykonawca. 

13. Wnosimy o usunięcie ust 7,8  istotnych postanowień umownych  zał nr 5 do SIWZ. 
Zapisy te zgodnie z prawem, powinien się pojawić w umowie dystrybucyjnej, nie dotyczą 
one przyszłego Wykonawcy.  

14. Wnosimy o dodanie do istotnych postanowień umownych  zał nr 5 do SIWZ zapisu : 
„Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów 
wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku 
zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub 
wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną 
lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt 
energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na 
podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie      o wartość wynikającą z 
powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie      o korekcie ceny 
energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany 
przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej 
będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej 
wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty” 

15. Wnosimy o uzupełnienie do istotnych postanowień umownych  zał nr 5 do SIWZ o 
następujący zapis: 

 

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie 

zobowiązany do zapłaty odszkodowania, którego wysokość wyznaczona będzie na podstawie 

wzoru określonego poniżej 

 

Wo = (Ez–Ew) * (Ce–K) 

gdzie:  

Wo – wysokość odszkodowania  

Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Zamawiającego, określony w SIWZ 

Ew – wolumen energii wykorzystanej  przez Zamawiającego    

Ce – cena energii określona w umowie  

K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna  energii elektrycznej na rynku 

bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających z art. 9a ust. 1 oraz 8 

Prawa energetycznego. 

 

ODPOWIEDZI 

 

1. Układy pomiarowe w grupie taryfowej B22 i B21 dostosowane. 

2. Poprzednia umowa obowiązuje do 31.12.2012 r, 01.01.2012 nowo wybrany dostawca 

musi przejąć bezwzględnie obowiązki. 



3. Zamawiający zmienia zapis pkt. 10 postanowień umownych na następujący „Okres 

rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną dostosowany będzie do okresu 

rozliczeniowego OSD”. 

4. Zamawiający uzupełnia postanowienia umowne o następujący zapis 

Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany 

kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w 

przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku 

akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z 

energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów 

wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię 

elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie      o 

wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie      

o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując 

równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe 

ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili 

wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących 

podstawę do ich korekty” 

5. Płatnikiem podatku akcyzowego będzie Dostawca 

6. Zamawiający dopuszcza przygotowania własnego pełnomocnictwa przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający posiada umowy kompleksowe. Procedura zmiany sprzedawcy 

wprowadzana jest po raz pierwszy. 

8. Obecne umowy zawarte są na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

9. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania 

przez OSD. 

10. Tak 

11. Kwota wadium wynosi 15 000 złotych, w druku oferty pojawił się błąd, nowy druk 

oferty do pobrania na stronie Zamawiającego. 

12. W druku oferty należy podaż cenę netto za 1kWh, podatek Vat kwotowo, oraz cenę 

brutto również za 1 kWH, w pozycji Szacunkowy koszt w ciągu roku należy 

pomnożyć cenę netto razy przewidywane zużycie energii w ciągu roku, a otrzymany 

wynik wpisać w rubrykę Szacunkowy koszt w ciągu roku. 

13. Zamawiający nie odstępuje od usunięcia zapisu pkt 7 i 8 postanowień umownych. 

14. Odpowiedź do pytania 4 

15. Zamawiający przychyla się o dopisanie do postanowień umownych takiego zapisu. 

 

 

 

 

 


