
Numer postępowania ZP-02/2015 
Kielce, dnia 2015-04-02 

 

INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 1 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

 „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Kielcach” 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (DZ. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami – dalej ustawą) dalej ustawy udziela 
odpowiedzi i modyfikuje treść SIWZ.  
Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu 
rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dla 
punktów poboru energii elektrycznej: 
- do kiedy obowiązuje przedmiotowa umowa,  
- okres wypowiedzenia,  
- czy została podpisana w ramach akcji promocyjnej. 
W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania 
wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż informacja ta jest istotna 
w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów. 
Odp. umowa kompleksowa została zawarta na czas określony do 30.04.2015r. Nie została 
podpisana w ramach akcji promocyjnej 
 
Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy 
przeprowadzana będzie po raz pierwszy? 
Odp. Tak 
 
Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie 
rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii? 
Odp. Nie 
 
Pytanie 4. Zwracamy się z zapytaniem 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 punktu poboru: 
- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa (obecna i 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; 
Odp. Tak 
 
Pytanie 5. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie pełnomocnictwa uwzględniającego aktualne zapisy 
IRiESD OSD – Wzór Pełnomocnictwa.  



Odp. Zamawiający zaakceptuje wzór pełnomocnictwa przedstawiony przez wykonawcę 
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.  
Pytanie 6. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie 
umowy drogą korespondencyjną. 
Odp. Tak pod warunkiem, że zostaną dochowane terminu narzucone przez 
Zamawiającego, a ewentualne koszty opłat kuriera pokryje wykonawca. 
 
Pytanie 7. „Wykonawca informuje, iż w uzasadnionych technicznie przypadkach w rozliczeniach 
z odbiorcami w grupie taryfowej Bxx zasilanymi liniami kablowymi lub napowietrznymi, które nie są 
własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego(OSD), w sytuacji,  gdy układ pomiarowo-
rozliczeniowy nie rejestruje strat energii elektrycznej występujących w tych liniach, odczyty wskazań 
układu pomiarowo-rozliczeniowego powiększa się o straty energii elektrycznej w liniach. Straty te 
oblicza się na podstawie wskazań urządzeń do ich pomiaru.  W przypadku braku urządzeń do pomiaru 
strat, ilość pobranej przez odbiorcę energii elektrycznej czynnej na ich pokrycie określa się w zasadach 
określonych przez OSD. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnosi o określenie, iż rozliczenia za 
sprzedaną energię elektryczną dokonywane są na podstawie danych odczytowych udostępnionych 
Wykonawcy przez OSD.” 
Odp. Tak 
 
 
Pytanie 8. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający, ze względów 
proceduralnych, wyraża zgodę na przesunięcie terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej 
na 01.06.2015 roku? Z uwagi na fakt, iż termin składania ofert przewidziano na dzień 10.04.2015 
roku, czyli już po okresie umożliwiającym zgłoszenie realizacji umowy na dzień 01.05.2015r. Dopiero 
po podpisaniu umowy, udzieleniu pełnomocnictwa oraz uzyskaniu niezbędnych danych Wykonawca 
może przystąpić do czynności mających na celu zmianę sprzedawcy. W przypadku zmiany sprzedawcy 
(każde zgłoszenie nowej umowy) należy dokonać zgłoszenia umowy sprzedaży najpóźniej na 21 dni 
przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia, zatem nie dali Państwo wystarczającego czasu na 
pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.  
Jeśli nie zgodzicie się Państwo na zmianę terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej, 
przedmiotowe postepowanie zostanie obarczonej  wadą nie do usunięcia i będzie podlegało 
unieważnieniu, gdyż żaden z potencjalnych Wykonawców nie będzie mógł spełnić określonego przez 
Państwa warunku. 
Odp. Dokonuje się modyfikacji pkt. 21.1 SIWZ przez dopisanie punkt o treści – Dopuszcza 
się zmianę terminu rozpoczęcia obowiązywania umowy jeżeli ze względów technicznych 
lub organizacyjnych zawarcie jej z dniem wskazanym stanie się niemożliwe. 
 
Pytanie 9. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy punkt poboru Zamawiającego rozliczany 
w taryfie B, posiada układ pomiarowo – rozliczeniowy dostosowany do zmiany sprzedawcy? Jeśli nie, 
to prosimy o określenie przedziału czasowego, w którym nastąpi ich dostosowanie.  
Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt, a ewentualna procedura 
potrwa 2-3 miesiące? Informujemy, iż zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
Państwa Operator Systemy Dystrybucyjnego właścicielem układu pomiarowego w grupie taryfowej B 
jest odbiorca energii, czyli Państwo, zatem do Państwa należą wszelkie koszty związane z 
dostosowaniem układu do wymogów zmiany sprzedawcy energii. Fakt, czy układy pomiarowe są 
dostosowane do w/w wymogów ma bezpośredni wpływ na termin rozpoczęcia dostaw energii. Brak 
takiego dostosowania może spowodować niemożność wykonania umowy z winy Zamawiającego lub 
opóźnić rozpoczęcie dostaw. 
Odp. Zamawiający posiada przystosowany układ pomiarowo – rozliczeniowy dostosowany 
do zmiany sprzedawcy  
 



Pytanie 10. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej 
wszystkim chętnym do złożenia ofert. 
Odp. Zamawiający udostępnia załączniki w wersji edytowanej. 
 
Pytanie 11. Dotyczy § 9 ust 1 Wzoru Umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na 
rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do 
wysokości poniesionej szkody (straty). Prosimy o modyfikację zapisów do treści: 
„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości 
poniesionej szkody (straty).”  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 12. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wymieniony okres rozliczeniowy podany 
w § 6 ust 1 Załącznika nr 6 do SIWZ jest zgodny  z okresem rozliczeniowym stosowanym przez 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, działającego na terenie, na którym znajdują się punkty poboru? 
Proponujemy zmianę w zakresie  dotyczącym okresu rozliczeniowego na zapis o treści: „Rozliczenia za 
pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego”. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 13. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust 6 Wzoru Umowy na zapis o treści:  
„6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty ich wystawienia.  
Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.” 
W ramach wyjaśnień, informujemy iż Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić w jakim terminie 
Zamawiający otrzyma fakturę VAT, co może powodować komplikacje przy ustaleniu prawidłowego 
terminu płatności. Ponadto w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę 
dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku 
podatkowego. Ponadto w przypadku nieterminowego dostarczenia faktury Zamawiający może złożyć 
do Wykonawcy reklamację dotycząca terminu dostarczenia faktury. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
Pytanie 14. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 7 ust 1 Umowy na zapis o treści: „1. Wykonawca 
wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną 
energię elektrycznej co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.” 
W ramach wyjaśnień, informujemy iż powyższe reguluje nowelizacja Ustawy Prawo energetyczne z 
dnia 26 lipca 2013r. art. 6b ust.2 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 15. Dotyczy § 9 ust. 2  Umowy, stanowiącej Załącznik nr 6 SIWZ. 
Zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższego zapisu, ponieważ wpływa ono niekorzystnie na 
wartość oferty jaką Wykonawca zamierza złożyć w prowadzonym przez Państwa postępowaniu,  
z uwagi na konieczność skalkulowania  jej w taki sposób, aby uwzględniła ewentualne ryzyko zapłaty 
kar umownych przez Wykonawcę. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 
Leszek Dzierwa 

(podpis w oryginale) 


