Warszawa, dnia 05 lutego 2020 r.

ZP/MJP/1/2020
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku”
Wyjaśnienia i zmiany
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ dokonane w odpowiedzi na
pytania złożone przez Wykonawców:

Pytanie nr 1: Załącznik nr 1 do Formularza Oferty („Formularz Cenowy”)
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację Formularza Cenowego polegającą na uwzględnieniu
w formule do wyliczenia wartości Oferty współczynnika 2,5 zamiast aktualnie występującego – 30, tj.
f = b × d × 2,5 (poz. 1 + poz. 2). W tabeli Zamawiający wskazał „Prognozowane zużycie energii na
1 rok” nie zaś za miesiąc, co doprowadzi do znacznego niezasadnego zawyżenia wyliczonej wartości
oferty.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiajacy zmienia załącznik nr 1 do Formularza Oferty.

Pytanie nr 2: pkt 30 SIWZ; §10 Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”)
Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający nie uwzględnił w umowie z wyłonionym w postępowaniu
Wykonawcą zapisów dotyczących zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe
Wykonawcy (brak płatności, opóźnienia w płatnościach faktur), Wykonawca zwraca się z prośbą
o rezygnację przez Zamawiającego z wymagań dotyczących ustanowienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zmusi Wykonawców
do uwzględnienia tego elementu przy wycenie energii elektrycznej dla Zamawiającego, co znajdzie
wyraz w podwyższeniu ceny (koszty utraconych korzyści wynikających z zamrożenia kwoty
stanowiącej 10% wartości brutto ceny oferty przez okres ponad 2,5 roku).
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3: Załącznik nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”)
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 ?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4: Załącznik nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”)
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 ?
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5: §8 ust. 2 Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”)
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
stawki podatku akcyzowego, od dnia ich wejścia w życie. Proszę o dodanie do przedmiotowego
zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej ulegają zmianie o kwotę wynikającą z obowiązków
nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia
aneksu do umowy”.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Treść § 8 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 6: §16 ust. 1, §8 ust. 5 Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”)
1. 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 dodanie w §16 ust. 1
zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §8 ust. 5 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."
2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych
na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej
energii, przed wykorzystaniem ww. środków?
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Odpowiedź na pytanie nr 6:
Ad poz. 1. Treść § 16 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) pozostaje bez zmian.
Ad poz. 2 Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków do maksymalnej
wysokości wynagrodzenia, określonej w §8 ust. 5 Umowy.

Pytanie nr 7: §9 ust. 9 Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”)
Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia
świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za
dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu,
któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę
treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego
Wykonawcy”.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Treść § 9 ust. 9 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 8: §9 ust. 8 Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”)
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. W związku
z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie
przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w
terminie 21 dni od daty wystawienia”.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Treść § 9 ust. 8 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) pozostaje bez zmian. Zamawiający dopuszcza
dostarczanie faktury drogą elektroniczną, w tym poprzez platformę elektronicznego fakturowania.

Pytanie nr 9: §9 ust. 7 Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”)
Wykonawca wnosi o rezygnację w przedmiotowym zapisie z obowiązku zamieszczania na fakturze
VAT informacji dotyczących wskazań bieżących i wskazań poprzednich licznika (stanów początkowych
i końcowych układów pomiarowo-rozliczeniowych). Informujemy, że na wystawianych przez
Wykonawcę fakturach VAT nie występują tego typu informacje i w takim kształcie faktury te spełniają
wymogi określone przepisami prawa, w szczególności art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.). Wymóg wprowadzenia dodatkowych
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informacji w tekście faktury wiąże się ze zmianą systemów bilingowych i nie jest możliwe do realizacji
na potrzeby niniejszego postępowania.
Ponadto wskazujemy, że brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w zamówieniu niektórym
wykonawcom, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.
1843 ze zm.)
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Treść § 9 ust. 7 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) pozostaje bez zmian. Zapis wzoru umowy nie
narzuca Wykonawcy umieszczania informacji dotyczących wskazań liczników na fakturze. Zapis
dopuszcza umieszczenie tych informacji w odrębnym dokumencie.

Pytanie nr 10: §11 ust. 1-2 Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”)
Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę
równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie
adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia
zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §11 ust. 2 do
treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do
wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie
wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może
negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Treść § 11 ust. 1 i 2 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 11: §11 ust. 3-4 Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”)
Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo
wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.
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.
Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą o wykreślenie ust. 4 z §11 Załącznika nr 9 do SIWZ
(„Umowa - wzór”).
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Treść § 11 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) pozostaje bez zmian.
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Pytanie nr 12: §5 ust. 1, pkt 4-8, Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”), Załącznik nr 1 do SIWZ
(„Zestawienie punktów poboru energii”), pkt 5 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)
Mając na względzie zobowiązania Wykonawcy wyszczególnione w §5 ust. 1, pkt 4-8, Załącznika nr 9
do SIWZ, zwracamy się z pytaniem 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, zawierającego aktualne zapisy IRiESD OSD (druk w
załączeniu)?
W przypadku braku zgody na powyższe proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie
odpowiedzialność za treść własnego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie
przez OSD (proszę o załączenie wzoru Pełnomocnictwa)?
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa o treści uzgodnionej z Wykonawcą.

Pytanie nr 13: §5 ust. 1, pkt 4-8, Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”), Załącznik nr 1 do SIWZ
(„Zestawienie punktów poboru energii”), pkt 5 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)
W przypadku braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez
Wykonawcę, prosimy o informację, czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy
dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie
pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Patrz odpowiedź na pytanie 12.

Pytanie nr 14: §1 ust. 1, pkt 4-8, Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”), Załącznik nr 1 do SIWZ
(„Zestawienie punktów poboru energii”), pkt 5 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)
Informujemy, że w przypadku braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez
Wykonawcę oraz w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie
oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości
zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod
uwagę, że Wykonawca 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? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym
skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?
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Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamwiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej. Zamawiający
samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury
zmiany sprzedawcy.
Pytanie nr 15: Załącznik nr 1 do SIWZ („Zestawienie punktów poboru energii”)
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy,
itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie
zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych
czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający dysponuje tytułem prawnym upoważniającym do swobodnego dysponowania
obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

Pytanie nr 16: Załącznik nr 1 do SIWZ („Zestawienie punktów poboru energii”), pkt 5 SIWZ („Opis
przedmiotu zamówienia”)
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych?
b) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na
skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności
Wykonawcę?
c) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w termie
umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
d) 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 na pytanie nr 16:
Ad pyt. a) Aktualnie zawarte umowy kompleksowe są umowami terminowymi, przedłużanymi na
okresy jednomiesięczne przez generalnego wykonawcę robót.
Ad pyt. b) W przypadku zakończenia robót przed rozstrzygnięciem niniejszego przetargu Zamawiający będzie zawierał niezbędne umowy kompleksowe na kolejne okresy jednomiesięczne.
Ad pyt. c) Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji.
Ad pyt. d) Zamawiający nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych.
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Pytanie nr 17: Załącznik nr 1 do SIWZ („Zestawienie punktów poboru energii”)
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe dla PPE
w grupie taryfowej B21 będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia?
Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do
kiedy układy pomiarowo-rozliczeniowe będą dostosowane do zasady TPA. Jednocześnie
informujemy, że w przypadku braku dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady
TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej (przez Odbiorcę), sprzedaż energii jest niemożliwa.
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Układy pomiarowo-rozliczeniowe dla PPE w grupie taryfowej B21 będą dostosowane do zasady TPA.

Pytanie nr 18: §8 ust. 1, §9 ust. 1 Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”)
Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowną w rozliczeniach dla
punktów poboru w grupie taryfowej C11 jest kilowatogodzina [kWh], natomiast dla punktów poboru
w grupie taryfowej B21 jest Megawatogodzina [MWh].
Proszę o uwzględnienie powyższych jednostek: [zł/kWh] i [zł/MWh] w treści zapisu §8 ust. 1 przy
prowadzeniu rozliczeń dla punktów poboru w wyżej wskazanych grupach taryfowych.
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża
zgodę (dopuszcza) na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla grupy taryfowej C11 w
jednostkach im dedykowanych, tj. wyrażonych odpowiednio w zł/kWh netto (1 MWh=1000 kWh)?
Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji z
uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania
zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SIWZ wymogów, które spełni tylko
ograniczona liczba Wykonawców.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający uwzględni powyższe jednostki przy rozliczeniach, zarówno w umowie jak i w formularzu
oferty.

Pytanie nr 19: Załącznik nr 1 do SIWZ („Zestawienie punktów poboru energii”), pkt 5 SIWZ („Opis
przedmiotu zamówienia”)
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej (np.
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;
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- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina w oddzielnych polach
zestawienia);
- 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 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 na pytanie nr 19:
Ad pyt. a) Zamawawiający zawarł dane, o które wnioskuje Wykonawca w załączniku nr 1 do SIWZ
oraz w niniejszych wyjaśnieniach.
Zamawiający uzupełnia załącznik nr 1 do SIWZ o numer PPE poz. 3 – PZEWD_1412005667_06.
Ad pyt. b) Tak, Zamawiający przekaże wymagane dokumenty.

Pytanie nr 20: §16 ust. 1 Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”), pkt 6 SIWZ („Termin realizacji
zamówienia”)
Mając na uwadze treść art. 142 oraz 143 ustawy Prawo zamówień publicznych, termin realizacji
umowy w sprawie zamówienia publicznego musi być wskazany precyzyjnie już na etapie wszczęcia
postępowania (w ogłoszeniu i w SIWZ), celem umożliwienia wykonawcom złożenia porównywalnych
ofert. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o uszczegółowienie terminu obowiązywania
umowy, poprzez wskazanie dziennych dat granicznych. Jednocześnie, z uwagi na konieczność
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zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie
wcześniej niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (po
uprzednim złożeniu oświadczenia o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w terminie 3 dni liczonym od daty publikacji na stronie internetowej informacji z
otwarcia oraz po złożeniu przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona oświadczeń
i dokumentów w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania), a następnie na konieczność
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy
Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej wcześniejszy niż od
dnia 01.05.2020 r. może nie być możliwy do spełnienia przez Wykonawcę.
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Termin rozpoczęcia dostaw energii na podstawie zawartej umowy, niezależny od daty zawarcia
umowy, określa § 16 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ).

Pytanie nr 21: §16 ust. 1 Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”), pkt 6 SIWZ („Termin realizacji
zamówienia”)
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 zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu
poboru z dniem ………… (proszę o wskazanie konkretnego dnia np. 01.05.2020 r.), lecz nie wcześniej
niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczasowych umów kompleksowych, po zawarciu umów
dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do
realizacji przez OSD”.
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Treść § 16 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 22: §9 ust. 1-4 Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”)
Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych,
to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych
pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia
błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez
OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy
(Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów
dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez
OSD za wskazany przez OSD okres.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni
obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia
rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD
za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na
fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej)?
Równocześnie informujemy, iż Wykonawca
w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.
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może

prowadzić

rozliczenia

tylko

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów §9 ust. 1-4 Załącznika nr 9 do
SIWZ do treści:
„1. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych,
obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn ilości faktycznie zużytej energii
elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych
(udostępnionych) Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej określonej w
załączniku nr 2 do Umowy, powiększonej o należny podatek VAT.
2. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą zgodnie z okresami
rozliczeniowymi wskazanymi przez OSD w przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy danych
pomiarowo-rozliczeniowych.
3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układów pomiaroworozliczeniowych, które spowodowałyby zaniżenie lub zawyżenie ilości faktycznie pobranej energii
elektrycznej, Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności za energię elektryczną na
podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych (udostępnionych)
Wykonawcy przez OSD.
4. Jeżeli nie można ustalić średniego, dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie
poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie układu
pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.”
Odpowiedź na pytanie nr 22:
Treść § 9 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 23: §15 ust. 1, pkt 1) Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”)
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż
Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę
taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i
wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały
będą 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 na pytanie nr 23:
Zamawiający zmienia §15 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) nadając mu zamiast
dotychczasowego, następujące brzmienie:
„1) zmiany ilości i lokalizacji PPE wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości
PPE może wynikać z rezygnacji Zamawiającego z dostaw energii elektrycznej do PPE wskazanego w
załączniku nr 1 do Umowy lub włączenia nowego PPE w obrębie grup taryfowych wskazanych w
załączniku nr 1 do Umowy.”
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Pytanie nr 24: §2 ust. 5 i 9 Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”)
Wykonawca informuje, że zmiany grupy taryfowej bądź mocy umownej są możliwe
w ramach określonych w przedmiocie zamówienia grup taryfowych. W związku z powyższym proszę
o modyfikację zapisów poprzez dodanie określenia, iż „Zamawiający może zmienić moc umowną
bądź grupę taryfową do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie
zamówienia grup taryfowych”.
Odpowiedź na pytanie nr 24:
Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 25: pkt 29 SIWZ („Formalności poprzedzające zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego“), pkt 6/8 Załacznika nr 2 do SIWZ („Formularz Oferty“)
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną poprzez
przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy (wraz z niezbędnymi do ich zgłoszenia
dokumentami) do Wykonawcy?
Równocześnie w formularzu Oferty w wersji edytowalnej oraz formularzu zawartym w SIWZ
(wersja pdf) następuje rozbieżność w numeracji poszczególnych pkt formularza.
Odpowiedź na pytanie nr 25:
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą elektroniczną. Kolejność podpisywania
umów określi Zamawiający.
Zamawiający załącza formularz oferty z poprawioną numeracją.

Pytanie nr 26: §7 ust. 2-3 Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”)
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 na pytanie nr 26:
Treść § 7 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 27: Załącznik nr 1 do SIWZ („Zestawienie punktów poboru energii”), §5 ust. 1, pkt 5-8
Załącznika nr 9 do SIWZ („Umowa - wzór”)
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż wskazane parametry dystrybucyjne w
szczególności moc umowna oraz grupa taryfowa, są zgodne z zawartymi umowami na dostawę
energii elektrycznej (dokumentami potwierdzeń możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii
elektrycznej wydanymi przez OSD), dla poszczególnych punktów poboru energii.
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Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić na
obecnych parametrach i warunkach. Zmiana parametrów dystrybucyjnych oraz danych Klienta
(Odbiorcy) nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zawarcie stosownych umów (umowy) sprzedaży
energii elektrycznej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przed dokonaniem procesu
zmiany sprzedawcy.
Czy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przed inicjacją procesu zmiany sprzedawcy będzie
stroną umów sprzedaży energii elektrycznej z obecnym sprzedawcą (dostawcą) energii elektrycznej?
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 na pytanie nr 27:
Moc umowna oraz grupa taryfowa dla PPE określonych w załączniku nr 1 do SIWZ poz. 1 i 2, są
zgodne z obecnie zawartymi umowami.
Moc umowna oraz grupa taryfowa dla PPE określonego w załączniku nr 1 do SIWZ poz. 3 nie jest
zgodna z obecnie zawartą umową (moc 40 kW, grupa C21).
Zamawiający nie może potwierdzić, że przed inicjacją procesu zmiany sprzedawcy będzie stroną
umów sprzedaży energii elektrycznej z obecnym sprzedawcą (dostawcą) energii elektrycznej.
Powyższe zależy od daty przekazania budynku przez generalnego wykonawcę budowy.

Pytanie nr 28: pkt III.1.3) Ogłoszenia, pkt 15.4 SIWZ („Warunki udziału w postępowaniu”), Załącznik
nr 7 do SIWZ („Wykaz dostaw”)
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o ujednolicenie wolumenu dostaw (sprzedaży)
elektrycznej w skali roku (wykaz wykonanych dostaw).

energii

W pkt III.1.3) ogłoszenia wskazano: „co najmniej 2 dostawy energii elektrycznej trwające nie krócej
niż 12 miesięcy każda, o wolumenie co najmniej 1 500 000 kWh w skali roku każda”, natomiast w pkt
15.4 SIWZ: „co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej trwające nie krócej niż 12 miesięcy każda,
o wolumenie co najmniej 1 300 000 kWh w skali roku każda”.
Równocześnie mając na uwadze przedmiot zamówienia zwracamy się z wnioskiem o usunięcie
kolumny „Miejsce wykonywania usług” z Wykazu dostaw stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ
(energia elektryczna może być dostarczana do podmiotu posiadającego znaczne ilości punktów
poboru)
Odpowiedź na pytanie nr 28:
Za prawidłowy należy przyjąć wymagany wolumen dostaw energii wskazany w pkt 15.4 SIWZ.
Zamawiający zmieni wymagany wolumen dostaw w ogłoszeniu o zamówieniu.
Zamawiajacy dokona modyfikacji załącznika nr 7 do SIWZ.
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Pytanie nr 29:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej ?
Odpowiedź na pytanie nr 29:
Patrz odpowiedź na pytanie 25.

Pytanie nr 30:
Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto będzie
odpowiedzialny za ich wypowiedzenie i jaki jest okres wypowiedzenia?
Odpowiedź na pytanie nr 30:
Patrz odpowiedź na pytanie 16.

Pytanie nr 31:
Wykonawca prosi o podanie nazwy skrytki Zamawiającego na E-PUAP.
Odpowiedź na pytanie nr 31:
Nazwa skrzynki Zamawiającego: MJPwS.

Pytanie nr 32:
Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi
w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD)?
Odpowiedź na pytanie nr 32:
Patrz odpowiedź na pytanie 17.

Pytanie nr 33:
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w
wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie
potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu
poboru:
- nr NIP
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- moc umowna;
- numer licznika; numer ewidencyjny PPE
Operator Systemu Dystrybucyjnego;
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- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- planowane roczne zużycie energii;
- grupy taryfowe;
Oraz dokumentów:
- Pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży
energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży zawierające błędne
dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy
rezerwowego.
Odpowiedź na pytanie nr 33:
Patrz odpowiedź na pytanie 19.

Pytanie nr 34: Dotyczy pkt 6 SIWZ.
Wykonawca wyjaśnia, że termin dostawy energii elektrycznej nie jest możliwy od daty podpisania
umowy ze względu na obowiązek zgłoszenia przez Wykonawcę umowy do OSD najpóźniej na 21 dni
przed dniem rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej.
Zamawiający powinien podać przewidywany, realny termin rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej z
uwzględnieniem terminów wynikających również z Prawa Zamówień Publicznych oraz Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Wykonawca prosi o podanie terminu realizacji zamówienia i
dla bezpieczeństwa proponuje przyjąć termin rozpoczęcia dostaw od 01.05.2020 r. Informacja ta
niezbędna jest do przygotowania indywidualnej wyceny w oparciu o Towarową Giełdę Energii.
Odpowiedź na pytanie nr 34:
Patrz odpowiedź na pytanie 20.

Pytanie nr 35: Dotyczy pkt 6 SIWZ
Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że: „warunkiem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej jest
pozytywnie przeprowadzona procedura zmiany sprzedawcy i skuteczne zgłoszenie umowy do
Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.
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Odpowiedź na pytanie nr 35:
Patrz odpowiedź na pytanie 21.

Pytanie nr 36: Dotyczy Załącznika nr 9 do SIWZ § 5 ust. 1 pkt 5:)
Czy Zamawiający jest świadomy, że w przypadku gdy Wykonawca w imieniu Zamawiającego składa
do OSD wniosek pn. „OŚWIADCZENIE ODBIORCY O ZGODZIE NA ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE
USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PGE DYSTRYBUCJA S.A.” to warunki dotyczące grup
taryfowych i mocy umownych pozostają takie same jak w dotychczasowych umowach?
Odpowiedź na pytanie nr 36:
Patrz odpowiedź na pytanie 27.

Pytanie nr 37: Dotyczy Załącznika nr 1 do Formularza Oferty.
Wykonawca wnosi o modyfikację Formularza Cenowego poprzez podanie prognozowanego zużycia w
MWh na cały okres obowiązywania zamówienia tj. 30 m-cy oraz zmianę sposobu wyliczenia wartości
w kolumnie f wg poniższego wzoru: f= b x d (poz. 1 + poz. 2).
Odpowiedź na pytanie nr 37:
Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie nr 38: Dotyczy pkt 25.1 ppkt. 3 SIWZ.
Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu wg poniższego wzoru: „3. Cena oferty powinna być
wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza,
przy obliczaniu ceny oferty, stosowanie cen jednostkowych z dokładnością maksymalnie do pięciu
miejsc po przecinku.”
Odpowiedź na pytanie nr 38:
Treść pkt 25.1 ppkt. 3 SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 39: Dotyczy Załącznika nr 9 do SIWZ § 8 ust. 5.
Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy?
Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?
Odpowiedź na pytanie nr 39:
Patrz odpowiedź na pytanie 6.
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Pytanie nr 40: Dotyczy Załącznika nr 9 do SIWZ § 9 ust. 14.
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury VAT?
Odpowiedź na pytanie nr 40:
Treść wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) w zakresie terminu płatności pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 41: Wykonawca prosi o usunięcie zapisów z Załącznika nr 9 do SIWZ § 11 ust. 1
dotyczących kar umownych.
Odpowiedź na pytanie nr 41:
Zamawiajacy nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 42: Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu § 11 ust 4 Załącznika nr 9 do SIWZ lub prosimy
o modyfikację ww. zapisu „na zapłatę kar umownych wyłącznie na podstawie noty obciążeniowej”.
Odpowiedź na pytanie nr 42:
Patrz odpowiedź na pytanie 11.

Pytanie nr 43: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku
zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw
majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty 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.
Odpowiedź na pytanie nr 43:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 44: Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów w IPU tak, aby zmiana ceny w
przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego obowiązywały od dnia
wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały zgody oraz wniosku skierowanego do
Zamawiającego. Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa do stosowania których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek
podatku VAT czy podatku akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest
naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto nie wyrażenie zgody na
zmianę np. stawki podatku VAT, czy stawki podatku akcyzowego naraża Wykonawcę na ryzyko
związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego traktowania
stron postępowania.
Odpowiedź na pytanie nr 44:
Treść wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) w zakresie zmian stawek podatku VAT oraz podatku
akcyzowego pozostaje bez zmian.
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Pytanie nr 45: Dotyczy Załącznika nr 9 do SIWZ § 15 ust. 1 pkt 1.
Wykonawca zwraca się z prośbą aby zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii było
maksymalnie do 10% szacunkowego wolumenu określonego w SIWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 45:
Treść § 15 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 46: Dotyczy Załącznika nr 9 do SIWZ § 8 ust. 2.
Wykonawca wnosi o weryfikację i modyfikację zapisu, ponieważ w zapisie jest odwołanie między
innymi do § 4 ust. 1, natomiast załącznik nr 9 nie zawiera § 4.
Odpowiedź na pytanie nr 46:
Zamawiający wyjaśnia, że odwołanie zawarte w § 8 ust. 2 wzoru umowy (załącznika nr 9 do SIWZ)
odnosi się do treści § 5 ust. 1 wzoru umowy. Zamawiający dokona zmian w numeracji w załączniku
nr 9 do SIWZ, w taki sposób, aby kolejność paragrafów w umowie została zachowana.

Załączniki:
1. Załącznik do formularza oferty – po zmianach
2. Załączniki do siwz w wersji edytowalnej – po zmianach
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