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Pytanie 1 

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji ograniczeniami 

technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi w formie 

tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji treści SIWZ polegającej na 

wprowadzeniu do niniejszego postępowania obok komunikacji w formie tradycyjnej, możliwości 

stosowania komunikacji elektronicznej z wykonawcami, w tym umożliwieniu wykonawcom złożenia 

oferty, oświadczeń, a także dokumentów w wersji elektronicznej. 

Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z komunikatem z dnia 20.03.2020 r. dostępnym na stronie internetowej 

Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna- w-dobie-

zagrożenia-epidemicznego), UZP w obecnej sytuacji stanu epidemii, rekomenduje aby w postępowaniach 

o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych komunikacją elektroniczną objąć wszelką 

korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. UZP wskazał, iż zastosowanie komunikacji 

elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 

ustawy PZP, w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia 

epidemicznego - do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu 

składania ofert, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania komunikacji elektronicznej z wykonawcami, w tym 

umożliwienia wykonawcom złożenia oferty, oświadczeń, a także dokumentów w wersji elektronicznej  

 

Pytanie 2 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel 

oraz 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) danych dla 

każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

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

- grupa taryfowa ; 

- planowane roczne zużycie energii;  
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- numer licznika; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny PPE; 

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 

b) 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. 

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. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności 

niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego 

powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy 

Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za 

jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy. 
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Pytanie 4 

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? 

c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 

określony, czy nieokreślony? 

d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? 

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

elektrycznej? 

f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na 

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

Wykonawcę? 

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 ? 

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 ?" 

Odpowiedź Zamawiającego: 

a) Zamawiający posiada aktualnie rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę 

na świadczenie usług dystrybucji. 

b) Procedura zmiany sprzedawcy nie będzie przeprowadzana po raz pierwszy. 

c) Umowy świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony. 

d) Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest TRMEW Obrót S.A. 

e) Nie dotyczy. Zamawiający nie posiada umów kompleksowych. 

f) Aktualna umowa sprzedaży jest zawarta na czas określony do 30.06.2020 r. 

g) Nie dotyczy. Zamawiający nie posiada umów kompleksowych. 

h) Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, 

które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w 

SIWZ. 

 

Pytanie 5 

SIWZ Rozdział 3 pkt 1 
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Zamawiający wskazuje na załączniki nr 2 i 7 do SIWZ, które nie zawierają wykazu punktów poboru. 

Prosimy o poprawienie omyłki. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający uzupełnił oraz skorygował brakujące dane. 

 

Pytanie 6 

SIWZ Rozdział 3 pkt 2 

Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, 

odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej ponosi 

Operator Systemu Dystrybucyjnego, będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na fakt, że 

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialność za działania OSD, zwracamy się z prośbą o 

zmodyfikowanie zapisu do treści: "Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy 

jakościowe obsługi odbiorców, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. W 

przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii, 

Zamawiającemu przysługuje bonifikata - zgodnie z zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia Ministra 

Energii z dnia 6 marca 2019 r.w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 

w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 poz. 503 ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie 

prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsług." 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu. 

 

Pytanie 7 

SIWZ Rozdział 3 pkt 8, Załącznik nr 3 do SIWZ § 6 ust 1 pkt 2) 

Wykonawca informuje iż wszelkie zmiany w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej (w tym zmiana grupy taryfowej i mocy umownej, zmiana odbiorcy (NIP pozostaje ten sam) 

dokonywane są przez strony tej umowy a więc Zamawiającego i OSD. Wykonawca po otrzymaniu 

informacji od Zamawiającego o dokonaniu zmiany grupy taryfowej dla danego PPE sporządza aneks do 

umowy sprzedaży i dokonuje i dokonuje stosownych zmian w systemie. W związku z powyższym 

prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego dokonywania zmian grup taryfowych dla poszczególnych PPE w 

imieniu Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zgadza się na zmianę SIWZ w proponowanym zakresie.  

 

Pytanie 8 
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SIWZ Rozdział 16 pkt 8 

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane przez OSD. Wykonawca nie ma 

żadnej gwarancji, iż dane przekazane przez OSD nie będą rozbieżne z danymi zawartymi na fakturze 

dystrybucyjnej, stąd pozostawienie zapisu zobowiązującego Wykonawcę do wystawiania faktur VAT w 

okresach identycznych z okresami stosowanymi przez OSD byłoby, zdaniem Wykonawcy, bezzasadne. 

Wnosimy o wykreślenie przywołanych zapisów. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę SIWZ.  

 

Pytanie 9 

SIWZ Rozdział 16 pkt 8 

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach 

wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną 

wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie 

dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.   

 

Pytanie 10 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wskazujemy, iż na mocy nowelizacji PZP Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy składający oferty w danym 

postępowaniu. Z uwagi na powyższe, prosimy o dostosowanie treści ww. oświadczenia do aktualnego 

stanu prawnego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmiany.  

 

Pytanie 11 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie 

informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego 

punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że posiadane przez niego PPE mają następujące średnie profile zużycia energii 

elektrycznej: 

 

1. PL_ZEBB_2009000082_06; 1 Maja 15, 16-500 Sejny, C23 (23,9%, 10,5%, 65,6%) 

2. PL_ZEBB_2001000691_09; Marynowo, 16-500 Sejny, C23 (15,9%, 12,6%, 71,5%) 

Pozostałe PPE - C12a (25,3%, 74,7%) 

 

Pytanie 12 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 10 ust 2 

Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są przez Sprzedawcę wskutek niedotrzymania przez 

Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców. Bonifikaty udzielane są w terminie 30 dni od 

dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców. W związku z 

powyższym zwracamy się z prośba o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści: „Wykonawca 

zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych 

obsługi odbiorcy w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych 

obsługi odbiorców'' 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na taką modyfikację. 

 

Pytanie 13 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 12 ust 2 

Wykonawca wystawia faktury VAT w oparciu o dane przekazywane Wykonawcy przez OSD. Biorąc pod 

uwagę różne terminy przekazywania danych pomiarowych, może okazać się, że nie będzie można 

dokonać rozliczeń dla wszystkich punktów poboru jedną fakturą. 

Dodatkowo w sytuacji gdy OSD wystawi korekty i przekaże skorygowane dane wtedy również 

Wykonawca będzie musiał wystawić fakturę i nie będzie to już jedna faktura tylko kolejna. Czy 

Zamawiający dopuści możliwość wystawienia więcej niż jednej faktury VAT? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. 

 

Pytanie 14 
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Załącznik nr 3 do SIWZ § 12 ust 5 

Wykonawca informuje, że faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych 

pomiarowych otrzymanych od OSD. 

Dodatkowo z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie 

określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu 

prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu 

płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania 

obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu 

nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 

2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw 

energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. 

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „ 

Wykonawca wystawia faktury w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od 

OSD, z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury" 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na taką modyfikację. 

 

Pytanie 15 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 14 ust 2 

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego 

powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14- dniowego 

terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. 

Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W 

związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z 

ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(...) pomimo uprzedniego bezskutecznego 

wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie" 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w tym zakresie.  

 

Pytanie 16 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 17 ust 1 pkt 1) 

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z 

prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. 

przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: 
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„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 Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w tym zakresie.  

 

Pytanie 17 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 17 ust 1 pkt 4) 

Zamawiający zawarł zapis „ilość energii pobranej dla potrzeb włączonych punktów poboru nie 

przekroczy 25% szacowanej ilości energii elektrycznej". Prosimy o informację, czy Zamawiający 

samodzielnie kontrolował będzie wolumen dla nowo dołączanych PPE, w sposób umożliwiający 

nieprzekroczenie 25% zamówienia? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Obowiązek ten leży po stronie Wykonawcy. 

 

 

Pytanie 18 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 18 

Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z zapisów dotyczących kar umownych. Jednocześnie 

wnosimy o dostosowanie postanowienia zawartego w ust. 6 do zasady równości stron stosunku 

cywilnoprawnego poprzez jego modyfikację do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność 

odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)". Zaznaczamy, że zapis 

ten w obecnym kształcie wpływa na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, 

co z kolei może negatywnie przekładać się na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w tym zakresie.  

 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii 

elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną z 

powyżej wymienionych działalności, Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku 

akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję 

powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na 

uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych 
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kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen 

dla pozostałych odbiorców. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie posiada koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii 

elektrycznej, wydanej przez Prezesa URE.  

 

Pytanie 20 

Prosimy o wskazanie, czy zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby 

własne Zamawiającego, czy też jej część zostanie przeznaczona na działalność koncesjonowaną? W 

przypadku, gdy zakupiona energia nie zostanie w całości wykorzystana na własne potrzeby, informujemy, 

iż Zamawiający jest zobowiązany przekazywać Wykonawcy comiesięczne oświadczenia o ilości energii 

elektrycznej przeznaczonej na własny użytek oraz na działalność koncesjonowaną. Zwracamy się także z 

prośbą o podanie szacunkowego zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne oraz energii 

podlegającej dalszej odsprzedaży lub innej działalności koncesjonowanej oraz dostosowanie Formularza 

cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji za energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby własne 

oraz odrębnych kalkulacji za energię, która przeznaczona zostanie na działalność koncesjonowaną. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego. 

 

Pytanie 21 

Załącznik nr 1 do SIWZ, SIWZ Rozdział 12 pkt 7 

Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh, wszystkie przedsiębiorstwa obrotu 

energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego miejsca po 

przecinku, zgodnie z obowiązującymi Taryfami za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca 

zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością 

do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto 

i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. 

 

Pytanie 22 

Czy zamawiający ma dla któregokolwiek PPE zawartą umowę dotyczącą rozliczenia energii elektrycznej 

wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji? Jeśli tak prosimy o wykreślenie przedmiotowych PPE? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający nie posiada takiej umowy.  

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w zaproponowanym zakresie.  
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