
 
       Rymanów Zdrój, dn. 09-10-2015 r. 

 
 

nr postępowania: 261346-2015 
 

Dotyczy: Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ pn. „Zakup energii elektrycznej dla 
punktów poboru Uzdrowisko Rymanów Spółka Akcyjna”. 

 
 
Pytanie 1 
Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących terminu płatności faktur, poprzez zmianę w rozdz. III 
pkt. 14 SIWZ: „Termin płatności faktur wynosi 21 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu” 
(adekwatnie do §6 ust. 5 Wzoru umowy).  
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący terminu płatności faktur w brzmieniu: „Termin 
płatności faktur wynosi 21 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu” 
 
Pytanie 2 
Rozdz. XVI pkt. 12 SIWZ oraz rozdz. XVIII pkt 1 i pkt 4 SIWZ – prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej 
dot. terminu składania i otwarcia ofert. Zgodnie z pkt. IV.4.4) Ogłoszenia termin składania i otwarcia 
ofert  wyznaczony został na dzień 13.10.2015r.  
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert i otwarcia ofert na dzień 13.10.2015 r. 
 
 
Pytanie 3 
Rozdz. XXIII SIWZ – wzór umowy - §5 ust. 2 – 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: „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: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu wzoru umowy o 
którym mowa w pytaniu nr 3. 
 
 
Pytanie 4 
Rozdz. XXIII SIWZ – wzór umowy - §7 ust. 1 – 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 przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez 
usunięcie słów: „(…) po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze 
wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu na zapłatę zaległych i 
bieżących należności.” 
 



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowanych zapisów wzoru umowy, o 
którym mowa w pytaniu nr 4. 
 
Pytanie 5 
Rozdz. X SIWZ i Rozdz. XXIII SIWZ – wzór umowy - §8 ust. 1 – informujemy, że zgodnie z zapisami 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych 
przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do 
OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W 
związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu do treści: „(…) jednak nastąpi 
nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy 
do realizacji przez OSD”. 
 
Odpowiedź: Procedura zamiany sprzedawcy leży po stronie wyłonionego Wykonawcy. To wyłoniony 
Wykonawca na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa i wszystkich niezbędnych informacji 
odnośnie każdego PPE biorącego udział w niniejszym postępowaniu  jest zobowiązany do 
przeprowadzenia pozytywnej procedury zmiany sprzedawcy. Oczywistym jest więc, iż to wyłoniony 
Wykonawca rozpocznie sprzedaż energii elektrycznej nie wcześniej niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany Sprzedawcy i nie wcześniej niż z dniem 01.01.2016 r. 
 
 
Pytanie 6 
Rozdz. XXIII SIWZ – wzór umowy - §8 ust. 6, §8 ust. 9 w zw. §5 ust. 3 – Wykonawca zwraca się z 
prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może 
zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie 
w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup 
taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na 
powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów 
poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały 
ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.” 
 
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie toczonego postępowania Zamawiający 
nie możliwości zamiany przedmiotu zamówienia, a zwiększenie wolumenu zapotrzebowania oraz 
dodania nowych PPE musi wpisywać się w przedmiot zmówienia, tj. stricte w obrębie tych samych 
grup taryfowych. Zamawiający nie widzi potrzeby doprecyzowania zapisu, o którym mowa w pytaniu 
nr 6. 
 
 
Pytanie 7 
Rozdz. XXIII SIWZ – wzór umowy - §8 ust. 7 – Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo 
rozwiązania umowy. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w każdym 
czasie i bez podania przyczyny. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas określony, należy stwierdzić, że umowy 
takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, 
które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot 
zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy. Także Wykonawcy mogą 
racjonalnie skalkulować wartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki 
odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o 
usunięcie przedmiotowych zapisów. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy określone w art. 145 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 
 



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu umowy §8 ust. 7. 
 
Pytanie 8 
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: Zamawiający pa podpisaną jedną umowę kompleksową na wszystkie PPE biorące udział 
w niniejszym postępowaniu zawartą na czas określony do dnia 31.12.2015 r. w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania przetargowego. Umowa nie jest obciążona terminami rozwiązania.   
 
 
Pytanie 9 
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 (obecna i nowa); 
- 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 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 być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy 
rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.   
 
Odpowiedź: Zamawiający posiada poprawne informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury 
zamiany Sprzedawcy i przekaże wyłonionemu Wykonawcy po udzieleniu zamówienia publicznego.  
 
 
Pytanie 10 
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 wg 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: Zamawiający udzieli niezbędnego pełnomocnictwa na potrzeby zgłoszenia do OSD 
procedury zmiany Sprzedawcy i dokonania czynności związanych z realizacją sygnowanej przes strony  
umowy. 
 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 
 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia publicznego na niniejsze 
zadanie drogą korespondencyjną, tj. sygnowanie umowy. 
 
 
 

 
  

                                                                                                                          

 


