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WYKONAWCY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby obiektu 
szpitala przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu” – znak postępowania ZP/PN/9/2020. 

 

Zamawiający informuje, że w dniach 09.07.2020r. i  10.17.2020r.  wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w postępowaniu jw.  
Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), zwanej dalej „Ustawą Pzp” wyjaśnia 
co następuje: 
(zachowano pisownię oryginalną) 
 
Wniosek nr 1 – SIWZ – rozdział 3 
Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz 
dokumenty do przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? 
Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik nr 1 do umowy. 
 Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 

a) danych dla każdego punktu poboru: 

− nazwa i adres; NIP 

− opis punktu poboru; 

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

− grupa taryfowa; 

− 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; 

− czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 
b) dokumentów: 

− 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. 
 
Wyjaśnienie nr 1 
Zamawiający, w załączeniu przekazuje plik Excel z danymi punktów poboru niezbędnymi do 
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy. Stosowne dokumenty zostaną przekazane wyłonionemu  
w postępowaniu Wykonawcy. 
Dane udostępnione w pliku Excel stanowić będą załącznik - do Umowy. 
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Wniosek nr 2 – SIWZ – rozdział 3 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy wszystkie układy pomiarowo – rozliczeniowe 
w grupie taryfowej B23 są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? 
Jeżeli nie wszystkie układy są dostosowane do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy 
Zamawiający dostosuje 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. 
 
Wyjaśnienie nr 2 
Tak, układy pomiarowo - rozliczeniowe są dostosowane do zasady TPA. 
 
Wniosek nr 3 – SIWZ – rozdział 3 
Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji dla PPE objętych 
przedmiotowym postępowaniem, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe,  
w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy? 
Wykonawca wyjaśnia, iż będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie 
dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie  
i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej 
umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku 
braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, 
taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem 
czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla PPE objętych 
postępowaniem? 
 
Wyjaśnienie nr 3 
Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji dla PPE objętych 
przedmiotowym postępowaniem, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe. 
 
Wniosek nr 4 - SIWZ – załącznik nr 8 - wzór umowy §3 ust. 1 pkt 3) lit. c); d); e) 

Wykonawca informuje, iż to Operator Systemu Dystrybucyjnego, będący właścicielem sieci 
dystrybucyjnej, jest podmiotem odpowiedzialnym za czynności wskazane w lit. c), d) i e), a przedmiotowe 
zapisy powinny znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji, zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a OSD. 
Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania OSD, 
wnioskujemy o wykreślenie zapisów lit. c), d) i e) w całości. 

Wyjaśnienie nr 4 
Zamawiający wykreśla w załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy) zapisy §3 ust. 1 pkt 3 lit. c; d; e w 
całości. 
 

Wniosek nr 5 - SIWZ – załącznik nr 8 - wzór umowy §5 ust. 1 
Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 
poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, rozpoczęcie sprzedaży  
w ramach przedmiotowego postępowania możliwe jest nie wcześniej niż po rozwiązaniu 
dotychczasowych umów kompleksowych na podstawie, których Zamawiający nabywa energie 
elektryczną, skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy u OSD oraz wejściu  
w życie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.11.2020 r., lecz nie wcześniej, 
niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i 
przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”. Umowa obowiązuje do dnia 30.10.2021 r.” 

Wyjaśnienie nr 5 
Zamawiający modyfikuje zapis §5 ust. 1 załącznika nr 8 do SIWZ (wzór umowy), który otrzymuje 
brzmienie: 
„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.11.2020 r., lecz nie wcześniej, 
niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i 
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przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. Umowa obowiązuje do dnia 31.10.2021 r. lub do wyczerpania 
wartości brutto umowy w zależności, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze.” 

 
Wniosek nr 6 – SIWZ – załącznik nr 8 - wzór umowy §5 ust. 1 i ust. 2 
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 modyfikację zapisu ust. 2 do treści: 
„W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 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." 

Prosimy o odpowiednią modyfikację zapisu ust. 1 przedmiotowego paragrafu. 

Wyjaśnienie nr 6 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający będzie samodzielnie monitorował 
zużycie energii oraz wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób 
umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków.  
W przypadku, gdyby doszło do przekroczenia wartości brutto Umowy, Zamawiający ureguluje wszelkie 
należności za dostarczoną energię elektryczną. 
 
Wniosek nr 7 – SIWZ – załącznik nr 8 - wzór umowy §5 
Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na 
sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, 
przed wykorzystaniem ww. środków? 
 
Wyjaśnienie nr 7 
Tak. Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na 
sfinansowanie zamówienia 
 

Wniosek nr 8 – SIWZ – załącznik nr 8 - wzór umowy §6 ust. 2 
Wykonawca informuje, że może wystawiać faktury tylko w oparciu o okresy rozliczeniowe i o dane 
pomiarowe udostępnione/przekazywane przez OSD. 
Prosimy o modyfikację zapisów do treści: 
ust.2 „Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie danych pomiarowo-
rozliczeniowych i w okresach rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD.” 
 
Wyjaśnienie nr 8 
Zamawiający modyfikuje brzmienie §6 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 
„Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie rzeczywistych danych 
pomiarowo-rozliczeniowych i w okresach rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD.” 
 

Wniosek nr 9 – SIWZ – załącznik nr 8 - wzór umowy §6 ust. 7 zdanie ostatnie 
Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne i aktów 
wykonawczych, OSD ma prawo przekazać Sprzedawcy dane szacowane, na podstawie których w świetle 
ww. przepisów Sprzedawca wystawia fakturę. Wskazujemy jednocześnie, że Sprzedawca nie może 
ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD. Zwracamy się z prośbą o 
usunięcie przedmiotowych zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do składania 
nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie Wykonawców. 

Wyjaśnienie nr 9 
Zamawiający wymaga w rozliczeniach zastosowania danych rzeczywistych pozyskanych od OSD. 
Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać szacowania zużycia energii elektrycznej dla potrzeb 
wystawienia dokumentów rozliczeniowych. 
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Wniosek nr 10 – SIWZ – załącznik nr 8 - wzór umowy §6 ust. 16 
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r.  
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną, w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego, 
Odbiorcy przysługuje bonifikata. Reklamacja nie może zostać uwzględniona automatycznie. 
Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu. 

Wyjaśnienie nr 10 
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu §6 ust. 16 z załącznika nr 8 do SIWZ (wzór umowy). 
 

Wniosek nr 11 – SIWZ – załącznik nr 8 - wzór umowy §8 ust. 9 
Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich 
prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno 
otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej 
jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty 
i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i 
karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest 
nota obciążeniowa. 
Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma 
możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu. Prosimy o usunięcie 
zapisu. 

Wyjaśnienie nr 11 
Czynność potrącenia kar umownych nie jest związana ani z podatkiem od towarów i usług (VAT) ani  
z przepisami ustawy o rachunkowości. Stanowi ona tylko formę rozliczenia wzajemnych należności i 
zobowiązań. Zamawiający pozostawia zapis § 8 ust. 9 wzoru umowy bez zmian. 
 
Wniosek nr 12 – SIWZ – załącznik nr 8 - wzór umowy §10 ust. 2 pkt 3) lit a i b) 
W celu poprawnego skalkulowania wartości przedmiotowego zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich 
kosztów, Wykonawca bierze pod uwagę min. okres sprzedaży wskazany w przedmiotowym 
postępowaniu. Zgodnie z art. 29 ustawy PZP obowiązkiem Zamawianego jest jednoznaczne i 
wyczerpujące określenia przedmiotu zamówienia w tym także terminu realizacji zamówienia. 
Z uwagi na powyższe, Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisów dopuszczających możliwość 
wydłużenia okresu sprzedaży energii na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia 
przedmiotowego postępowania w całości. 

Wyjaśnienie nr 12 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów dopuszczających możliwość wprowadzenia 
zmian do umowy polegających na wydłużeniu okresu sprzedaży energii. Jednocześnie informuje, że  taka 
zmiana może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

Wniosek nr 13 – SIWZ załącznik – wzór umowy 
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? 

 
Wyjaśnienie nr 13 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących:  
1. zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe, 
2. ustanowienia zabezpieczenia należności. 
 
Wniosek nr 14 – SIWZ 
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 
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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? 
 
Wyjaśnienie nr 14 
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 w oparciu o wzór pełnomocnictwa przedstawiony 
przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia w jego treści zmian, jeśli Zamawiający 
uzna je za niezbędne. 

 

Wniosek nr 15 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów 
praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności  energetycznej (koszt zakupu 
certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym, a dotyczących zakupu energii 
elektrycznej? Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych 
przepisów.   

Wyjaśnienie nr 15 
Zamawiający wyjaśnia, iż zmiana ceny możliwa jest wyłącznie w przypadkach opisanych w § 10 ust. 2 
pkt 1 i pkt 2 załącznika nr 8 do SIWZ (wzór umowy). 
Wszelkie inne ryzyka mogące wpłynąć na cenę energii elektrycznej należy wkalkulować w cenę oferty. 
 

Wniosek nr 16 
Czy w przypadku nieuzyskania od Operatora Systemu Dystrybucyjnego wskazań liczników  
w wymaganym terminie, zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych lub 
będzie sam podawał odczyt rzeczywisty (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych) w celu 
zapewnienia ciągłości przekazywania przez zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na 
zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz 
sprzedawcy? 

Wyjaśnienie nr 16 

Zamawiający wymaga w rozliczeniach zastosowania danych rzeczywistych pozyskanych od OSD. 
Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać szacowania zużycia energii elektrycznej dla potrzeb 
wystawienia dokumentów rozliczeniowych. 
 

Wniosek nr 17 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 8 do SIWZ, poprzez 
zastąpienie go treścią:  
„Wykonawca złoży OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego zgłoszenie o zawarciu umowy na sprzedaż 

energii elektrycznej oraz będzie reprezentował Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany 

sprzedawcy i dokonana wszelkich niezbędnych uzgodnień; 

− Czynności opisane w pkt 1. Wykonawca podejmie bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym  
w IRiESD OSD, jednak nie później niż w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostaw wskazanym  
w §5 Umowy. 
W dniu zawarcia niniejszej Umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych Pełnomocnictw  

w tym zakresie oraz przekaże wszelkie potrzebne dane. 

− Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego prześle mu niezwłocznie skan dokonanego 
zgłoszenia drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w §7 ust. 4. 

 
Wyjaśnienie nr 17 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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Wniosek nr 18 
Wykonawca prosi o usunięcie §3 ust.1 pkt. 3 lit c oraz lit e Załącznika nr 8 do SIWZ. Wykonawca wyjaśnia, 
że czynności opisane w przedmiotowych zapisach należą do obowiązku OSD, a nie sprzedawcy.  
Sprzedawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej i nie może w nią ingerować również ze względu 
na brak stosownych uprawnień.  
W przypadku braku zgody na wykreślenie zapisów Wykonawca prosi o dodanie następującej treści: „pod 
warunkiem otrzymania informacji o powyższym zdarzeniu od Operatora Systemu Dystrybucyjnego”. 
 
Wyjaśnienie nr 18 
Zgodnie z odpowiedzią na wniosek nr 4, Zamawiający wykreśla w załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy) 
zapisy §3 ust. 1 pkt 3 lit. c; d; e w całości. 
 
Wniosek nr 19 
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie §8 Załącznika nr 8 do SIWZ 
 
Wyjaśnienie nr 19 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie §8 załącznika nr 8 do SIWZ (wzór umowy). 
 
Wniosek nr 20 
Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? 
 
Wyjaśnienie nr 20 
Tak. Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wartość umowy. 
 
Wniosek nr 21 
Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do usługi TPA zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD)?  
 
Wyjaśnienie nr 21 
Tak, układy pomiarowo - rozliczeniowe są dostosowane do zasady TPA zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD). 
 
Wniosek nr 22 
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji 
elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? 
 
Wyjaśnienie nr 22 
Zamawiający, w załączeniu przekazuje plik Excel z danymi punktów poboru niezbędnymi do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 
 
Wniosek nr 23 
Czy układy pomiarowo – rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx, objęte postępowaniem przetargowym, 
są dostosowane do zasady TPA? 
 
Wyjaśnienie nr 23 
Tak, układy pomiarowo - rozliczeniowe są dostosowane do zasady TPA. 
 
Załącznik: 

1. Plik Excel – załącznik nr 2 do wzoru umowy – Dane punktów poboru. 
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