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Do wszystkich Wykonawców nr post.: GBO.271.16.2013 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GBO.271.16.2013 w trybie 

przetargu nieograniczonego na „zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy 

Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych nie przekraczający 200 000 EURO” 

 
WYJAŚNIENIE 

 
treści SIWZ 

 
 

Gmina Przyłęk działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśnia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na „zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Przyłęk 

i jej jednostek organizacyjnych nie przekraczający 200 000 EURO”. 

 
Pytanie 1. 

Prośba o wyjaśnienie zapisu w pkt 5 SIWZ o treści: „Zamawiający złożył odpowiednie wnioski 

o zmianę grup taryfowych według informacji zawartej w Załączniku nr 5 w pkt 7 w dniu 5 

czerwca 2013 roku”. 

 

Odpowiedź 1. 

Zamawiający wyjaśnia, że w dniu ogłoszenia tj. 5 czerwca 2013 roku wysłał odpowiednie 

wnioski do OSD o zmianę grup taryfowych dla wybranych punktów poboru określonych w 

Załączniku nr 5 w pkt 7 (wszelkie ustalenia z OSD Zamawiający poczyni samodzielnie). Po 

pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez OSD, Zamawiający przekaże szczegółowe 

informacje o odpowiednich zmianach wyłonionemu Wykonawcy. Zamawiający zaznacza, że 

ewentualna zmiana grup taryfowych będzie dotyczyć jedynie zmian w zakresie odpowiednich 

kategorii grup przyłączeniowych (np. zmiana z C11 na C12a) i nie będzie mieć wpływu na 

cenę jednostkową energii elektrycznej, ponieważ Zamawiający organizacyjnie wymaga 

przedstawienia oferty z ceną całodobową. 

 



Pytanie 2. 

Prośba o zmianę zapisu § 2 ust. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ na zapis mówiący o tym, iż 

szacowane zużycie energii elektrycznej dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia w 

okresie obowiązywania umowy nie przekroczy +/- 10%. 

 

Odpowiedź 2. 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu § 2 ust. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ. 

Szacowane zużycie energii elektrycznej dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia w 

okresie obowiązywania umowy wynosi 750 190 kWh +/- 20% i zostało ono oszacowane na 

podstawie historycznych faktur rozliczeniowych dla poszczególnych punktów poboru, 

dlatego Zamawiający przewiduje odstępstwo od szacowanego zamówienia na poziomie 20%. 

Ponadto Zamawiający dopuszcza zamówienie uzupełniające do 20% zamówienia 

podstawowego. 

 

Pytanie 3. 

Prośba o wykreślenie zapisu § 2 ust. 7a Załącznika nr 6 SIWZ. Uprzejmie informujemy, iż 

układy pomiarowo-rozliczeniowe są własnością OSD i Wykonawca nie ma do nich dostępu. 

 

Odpowiedź 3. 

Zamawiający nie przewiduje wykreślenia zapisu § 2 ust. 7a Załącznika nr 6 SIWZ. 

Zamawiający ma świadomość, że układy pomiarowo-rozliczeniowe są własnością OSD i 

Wykonawca nie ma do nich dostępu, jednak poprzez wspomniany zapis Zamawiający nie 

nakłada na Wykonawcę obowiązku weryfikacji układów pomiarowo-rozliczeniowych, a gdyby 

zaistniała sytuacja wykrycia wad lub usterek w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, to 

Zamawiający w pierwszej kolejności będzie informował OSD. 

 

Pytanie 4. 

Prośba o dodanie do § 5 Załącznika nr 6 do SIWZ poniższego zapisu przewidującego 

możliwość zmiany ceny: 

„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 dostarczoną na podstawie Umowy ulegają 

automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje 

Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczonej na podstawie Umowy, 

wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. 

Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla sprzedawcy i Klienta od chwilii 

wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do 

ich korekty”. 

 

Odpowiedź 4. 

Zamawiający nie przewiduje dodanie do § 5 załącznika nr 6 do SIWZ powyższego zapisu 

przewidującego możliwość zmiany ceny. Zamawiający informuje, iż SIWZ przewiduje zmianę 

ceny jednostkowej wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub 

ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Potencjalni 



Wykonawcy, będący przedsiębiorstwami energetycznymi działają na wolnym rynku zgodnie z 

konstytucyjną zasadą swobody działalności gospodarczej, z którą to działalnością wiąże się 

ryzyko gospodarcze, które ponoszą przedsiębiorcy w związku z ew. zmianami warunkami 

świadczenia swoich usług.  

 

Pytanie 5. 

Prośba o wykreślenie zapisu § 6 ust. 3 dotyczącego wystawienia przez Wykonawcę jednej 

faktury.  Wyjaśniamy, iż nie ma możliwości wystawienia przez Wykonawcę jednej zbiorczej 

faktury dla podmiotów, dla których zostaną zawarte odrębne umowy. 

 

Odpowiedź 5. 

Zamawiający nie przewiduje wykreślenia zapisu § 6 ust. Każdy z podmiotów, czyli Gmina 

Przyłęk  i każda jej jednostka organizacyjna, podpisze oddzielne Umowy z wyłonionym 

Wykonawcą. Wymieniony zapis dotyczy wystawienia jednej faktury dla każdego z 

podmiotów. 

 

Pytanie 6. 

Prośba o zmianę zapisu w § 10 ust. 2 na następujący: 

„Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków z niniejszej 

Umowy na inny podmiot za zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej, przy czym 

zgoda ta może zostać uzależniona od spełnienia przez Cesjonariusza określonych 

warunków”. 

 

Odpowiedź 6. 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu w § 10 ust. 2. Zamawiający w obecnej chwili nie 

zakłada potrzeby dokonania cesji praw i obowiązków z Umowy na inny podmiot (w okresie 

trwania Umowy zakupu energii, czyli do 31 grudnia 2015 roku), natomiast Zamawiający 

pragnie mieć taką możliwość ze względu na uwarunkowania prawne, gdzie Zamawiający 

może wydzielić wybrane punkty poboru do osobnych podmiotów. 

 

Pytanie 7. 

Prośba o uzupełnienie SIWZ o następujący zapis: 

 

„W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wypowiedzenia umowy 

Zamawiający 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 

Ew – wolumen energii wykorzystanej przez Zamawiającego 

Ce – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania odszkodowania 

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

bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających Prawa energetycznego 

obowiązującego w momencie naliczania odszkodowania”. 

 



Odpowiedź 7. 

Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia SIWZ o powyższy zapis. Zamawiający w okresie 

trwania Umowy zakupu energii do 31 grudnia 2015 roku nie zamierza wypowiadać w całości 

Umowy z Wykonawcą, bo zaprzecza to zamiarom Zamawiającego określonym w realizacji 

niniejszego postępowania (umowa na czas określony pozwalający na optymalizację 

warunków cenowych). Zamawiający jest zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych do kontraktowania dostaw energii elektrycznej na dany okres, 

co niniejszym czyni w formie prowadzonego przetargu nieograniczonego. Wypowiedzenie 

umowy wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia ponownej procedury wyboru 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 8. 

Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? 

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia 

zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy, 

- opis punktu poboru, 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina), 

- grupa taryfowa (obecna, nowa), 

- moc umowna, 

- planowane roczne zużycie energii, 

- numer licznika, 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego, 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy,  

- numer aktualnie obowiązującej umowy, 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy, 

- numer ewidencyjny PPE 

 

Odpowiedź 8. 

Tak, Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże w wersji elektronicznej Excel 

niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, tj.:  

- nazwa i adres Gminy, 

- nazwa i dokładny adresy punktu poboru energii, 

- grupa taryfowa (obecna, nowa) i moc umowna, 

- planowane zużycie roczne, 

- numer licznika, 

- numer ewidencyjny, 

- nazwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego i nazwa dotychczasowego Sprzedawcy,  

- okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy. 

Zamawiający zwraca uwagę, że do poprawnego przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy nie są wymagane szczegółowe dane z dotychczasowych umów, takie jak: numer 

aktualnie obowiązującej umowy oraz data zawarcia umowy, dlatego Zamawiający nie 

zobowiązuje się do ich udostępnienia. Jeśli takie dane będą wymagane przez Wykonawcę, to 

Zamawiający dołoży starań, aby je Wykonawcy udostępnić. 

 

 



W zawiązku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmiany treści SIWZ i jej załączników. 

 

 

 

 

 
 

 

………………………………………………………. 

(podpis Kierownika Zamawiającego) 


