
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Termin wpływu wniosku 20 czerwca 2018 rok 

Zamawiający 
Gmina Strzelce Opolskie działająca w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonych 
pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Odbiorców Końcowych VI Grupy Zakupowej Związku 
Gmin Śląska Opolskiego (zamówienie wspólne) 

Nazwa zamówienia 
Sprzedaż energii elektrycznej w 2019 roku Odbiorcom Końcowym VII Grupy Zakupowej 
Związku Gmin Śląska Opolskiego  

Znak sprawy ZP.271.1.2.2018 

Zamawiający udzielają wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą PZP). 

Wniosek 2.1 
Dotyczy: procedury zmiany sprzedawcy oraz terminu rozpoczęcia dostawy energii. 
Czy Zamawiający przekaże wraz ze szczegółowymi umowami stosowne pełnomocnictwo/a do złożenia w imieniu 
Zamawiającego zgłoszeń umowy sprzedaży oraz niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 
(wymaganych przez dane OSD w procesie ZS) w wersji elektronicznej (Excel). Wykonawca będzie potrzebował 
następujących danych do przeprowadzenia dla każdego punktu poboru?: 
- nazwa właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego na terenie którego znajduje się    dany punkt poboru energii   
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 
- numer NIP 
- numer REGON 
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 
- przeznaczenie punktu poboru,  grupa taryfowa  
- roczny wolumen energii elektrycznej 
- numer ppe (numer nadany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego w momencie zawarcia umowy dystrybucyjnej). 
W celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy Wykonawca będzie potrzebował aktualnych i poprawnych 
dokumentów i danych dotyczących Zamawiającego oraz jego punktów poboru energii elektrycznej. Na podstawie 
pełnomocnictwa Wykonawca dokona w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych czynności przed OSD. 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie (SIWZ) oraz projekcie umowy generalnej i umowy 
szczegółowej, określono warunki przeprowadzenia procedury „zmiany sprzedawcy” (pzs). 
W szczególności:  

1) w p. 25.2 SIWZ określono: 
„Wybrany w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie, o ile stosowne dokumenty lub informacje nie 

zostały złożone wraz z ofertą, najpóźniej trzeciego dnia po otrzymaniu informacji o wyborze oferty, 

przedłożyć Zamawiającemu: 

• wzory niezbędnych wniosków oraz pełnomocnictw, umożliwiających przeprowadzenie czynności 
„zmiany sprzedawcy” oraz przeprowadzenia procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub 
kompleksowej i procedury zmierzającej do zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji, celem 
uzgodnienia (Gmina Strzelce Opolskie może wnioskować o zmianę treści przedłożonych wzorów, przy 
czym ostateczną decyzje podejmuje wybrany wykonawca), chyba że wykonawca zamierza 
wykorzystać wzory z załącznika do SIWZ; 

• …………………..” 

2) § 9 ust. 1 projektu umowy generalnej stanowi: 
„Kupujący, zobowiązany jest, w terminie do 7 września 2018 roku, złożyć Sprzedawcy wniosek 

i pełnomocnictwo, na wzorach stanowiących załączniki do niniejszej Umowy Generalnej, umożliwiające 

przeprowadzenie przez Sprzedawcę procedur wymienionych w ust. 1” 

Jak wynika z powyższego, każdy odbiorca końcowy przedłoży w wyznaczonym terminie niezbędne 
informacje, umożliwiające przeprowadzenie pzs, zgodnie z wzorami sporządzonymi przez wykonawcę, 
również w formie elektronicznej. Ponadto, wszystkie informacje, o których mowa we wniosku, zawarte są 
w załączniku nr 2 do SIWZ, który został udostępniony również w formacie Excel (*.xlsx) 



 

Wniosek 2.2 
Dotyczy: rozliczeń i płatności:  
Wykonawca wnosi o zmianę zapisów dotyczących rozliczeń oraz płatności w § 6 ust.5 wzoru umowy szczegółowej oraz 
§6 ust.4 wzoru umowy generalnej:  
propozycja zapisów:  
Należność Sprzedawcy będzie regulowana przez danego Kupującego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 
Faktury płatne będą w formie przelewu na wskazany na fakturach rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni 
od daty ich wystawienia. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie 
zobowiązania – płatności należy dokonać nie później, niż w czternastym dniu roboczym od daty otrzymania faktury 
i jednocześnie należy poinformować Sprzedawcę ws. faktury drogą mailową na adres który wskazany będzie 
w umowie. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury, Kupujący może 
wystąpić o stosowne wyjaśnienie droga elektroniczną (…) Sprzedawca zobowiązany jest złożyć stosowne wyjaśnienie 
w terminie do 5 dni. 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z systemami bilingowymi Wykonawców płatnicy będą mieć wskazany na fakturach 21 dniowy oraz dokładną 
datę terminu płatności faktur. Jednocześnie Płatnik musi poinformować Sprzedawcę iż o zmianie terminu płatności 
przez niego faktury w przypadkach uwzględnionych w umowie, gdyż w bilingach termin płatności generowany jest 
automatycznie od momentu wystawienia faktury a Sprzedawca ma jedynie informację od płatnika o opóźnieniu 
w dostarczeniu przez pocztę faktury.   

Zapisy § 6 ust. 4 projektu umowy generalnej oraz § 6 ust. 5 projektu umowy szczegółowej są precyzyjne, 
zabezpieczają interes obu stron umowy i nie naruszają przepisów prawa. Zatem nie ma konieczności 
dokonania ich zmiany, w sposób proponowany przez zainteresowanego postepowaniem wykonawcę. 
Niemniej, zdaniem Zamawiających, samo wydłużenie terminu płatności z 18 do 21 dni lub dodanie do 
umowy zapisu, na podstawie którego zamawiający będzie informował wykonawcę pocztą elektroniczną 
o opóźnieniu w otrzymaniu faktury, jest możliwe, o ile wpłynie taki wniosek na etapie podpisywania 
umowy. Zgodnie z przepisami ustawy PZP, zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są 
możliwe w szczególności gdy są nieistotne w rozumieniu przepisów tej ustawy (§ 144 ust. 1 pkt. 5 
i ust. 1e).  

 

Wniosek 2.3 
Dotyczy: sposób zawierania umowy. 
Czy Zamawiający zmieni zapis w § 8 ust. 5 wzoru umowy generalnej i wydłuży czas w poinformowaniu Kupującego 
o wykryciu błędu lub nieścisłości w dostarczonej umowie  
z 7 na 21 dni oraz odesłaniu Kupującemu podpisanej umowy do dnia 7 października.  
Uzasadnienie: 
Czas na zweryfikowanie, podpisanie i odesłanie umów przez wyłonionego Wykonawcę kilkuset umów szczegółowych 
zawieranych na ponad pięć tysięcy ppe jest niemożliwy do spełnienia w terminach wskazanych przez Zmawiającego. 
Zwracamy się więc z uprzejmą prośbą o przychylenie się do zmiany terminów w zakresie weryfikacji i zwrotu umów. 
W momencie wysłania umów z początkiem września jest jeszcze dużo czasu na sprawdzenie oraz weryfikacji 
z kupującymi danych ppe które będą zgłaszane do PZS (kolejna procedura trwa 21 dni od momentu przekazania 
danych do OSD). Kupujący mogą jednocześnie sami narzucić oraz wpisać datę podpisania-zawarcia umowy, więc 
w momencie wysłania umowy będą jednocześnie znali datę jej zawarcia. 

Zapisy § 8 ust. 5 projektu umowy generalnej są precyzyjne, zabezpieczają interes obu stron umowy 
i nie naruszają przepisów prawa. Czasy wykonania poszczególnych czynności związanych z procedurą 
zawarcia umowy szczegółowej, zostały tak dobrane, aby możliwe było jej zawarcie w terminie 
do 28 września 2018 roku. Wobec czego nie ma możliwości wydłużenia tego czasu. Wykonawca winien 
uwzględnić to przy sporządzeniu oferty. 

 

Wniosek 2.4 
Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu w § 8 ust. 3. 
„Do przesłanych jednostronnie podpisanych umów Kupujący dołączy podpisane Pełnomocnictwo oraz wniosek na 
wzorach będących załącznikami do umowy generalnej”. 

Obowiązek przesłania pełnomocnictw i wniosków został zawarty w zapisach § 9 projektu umowy 
generalnej, w szczególności w ust. 2. 



 

Wniosek 2.5 
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu w § 9 ust. 2 ,4 oraz 7. 
Uzasadnienie: 
Wykonawca w imieniu kupujących zgłasza procedurę zmiany sprzedawcy na podstawie zawartej umowy wraz 
z wykazem punktów, Pełnomocnictwa oraz dokumentów nip, regon, umocowania osoby która podpisała umowę. 
Pełnomocnictwo oraz kopie dokumentów powinny stanowić załączniki do umowy i być dostarczone wraz z nią do 
siedziby Wykonawcy. Wysyłanie skanu dokumentów i Pełnomocnictw oraz potwierdzanie ich otrzymania niepotrzebnie 
zakłóca procedurę przekazywania dokumentów oraz wydłuża czas weryfikacji dokumentów oraz Pełnomocnictw.  
Oczywistym jest także że w przypadku braku jakichkolwiek dokumentów czy danych Wykonawca za każdym razem 
kontaktuje się z Kupującym  w czasie niezbędnym i bezpiecznym do przygotowania i zgłoszenia wniosków PZS. 
Aby sprzedaż energii mogła rozpocząć się z dniem 01.01.2015r. dana jednostka sądownictwa musi  w kolejnym etapie 
postępowania wyłonić ostatecznie Sprzedawcę spośród Wykonawców którzy zawarli umowę ramową i podpisać z nim 
umowę na sprzedaż energii najpóźniej do 30 listopada 2014r. W przeciwnym razie do jednostek sądownictwa które nie 
zdążą zawrzeć nowej umowy wykonawczej na sprzedaż energii na rok 2015 od 01.01.2015r. będzie realizowana 
zgodnie z prawem energetycznym tzw. sprzedaż rezerwowa na warunkach i cenach określonych w specjalnej taryfie. 

Zapisy § 9 projektu umowy generalnej, w szczególności ust. 2, 4 i 7, regulują obowiązki stron, związane 
z przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy i rozwiązania umów sprzedaży i kompleksowych. 
Zapisy te są precyzyjny, zabezpieczają interes obu stron umowy i nie naruszają przepisów prawa. Zatem 
nie ma konieczności dokonania ich zmiany. 

 

Wniosek 2.6 
Zamawiający zwraca się z prośbą o usunięcie zapisów w §11 ust. 1,2 oraz 3. 
Uzasadnienie: 
Zamawiający pozostawiając § 11 ust. 1, 2 i 3 umowy w dotychczasowym brzmieniu narusza przepis art. 7 ust 1 Pzp 
i nakłada na Wykonawcę uciążliwe warunki umowne. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest umową 
wzajemną i stosuje się do niej odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, w tym również zasady określone z tej ustawie 
mówiące o zakazie nakładania uciążliwych warunków umownych a także ekwiwalentności praw i obowiązków. 
Czy Zamawiający naprawdę chce karać zarówno Kupujących jak i Sprzedawcę za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu 
umów czy dokumentów i narażąć obie strony na ryzyko ponoszenia kosztów? Przekazanie danych czy dokumentów 
powinno oczywiście odbyć się w terminie umożliwiającym realizację przedmiotowego zamówienia z dniem 
01.01.2019r. jednak nakładanie kar w wysokości 50-100 zł za każdy dzień zwłoki to w ocenie Wykonawcy  nakładanie 
uciążliwych warunków umowy na strony. Kary te nawet nie dotyczą bezpośrednio realizacji przedmiotowego 
zamówienia jakim jest dostawa energii elektrycznej.. 

Zdaniem zamawiających, określone w § 11 (w szczególności ust. 1, 2 i 3) kary umowne nie naruszają 
zasad: uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz proporcjonalności i przejrzystości, o których 
mowa w przepisach art. 7 ust. 1 ustawy PZP. Wysokość kar została określona na takim samym poziomie 
dla każdej ze stron. Przedmiotowe kary zabezpieczają, przed uchylaniem się od wykonania obowiązków 
ciążących na danej stronie a wynikającym z zawartej umowy.  
Należy zwrócić uwagę, że naliczenia kar za nieterminowe wykonanie czynności związanych z procedurą 
zawarcia umowy szczegółowej jest możliwa dopiero po wezwaniu do wykonania zaniechanej czynności 
i niedochowaniu dodatkowego terminu (§ 8 ust. 9 projektu umowy generalnej).  

 

Wniosek 2.7 
Dotyczy: kar umownych 
Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kar umownych w  § 10 ust. 1 i 2 oraz 4 i 5 wzoru umowy szczegółowej na 10% 
kwot wyliczonych w sposób wskazanych w niniejszych zapisach. 
Uzasadnienie: 
Przewidziana wysokość kar zdaniem Wykonawcy jest bardzo wysoka i może naruszać zakaz nakładania uciążliwych dla 
stron warunków umowy. Obie strony ponoszą pewne ryzyko  w związku z nienależytą realizacją umowy. Dodatkowo 
w przypadku wysokich kar Wykonawcy mogą wliczyć to ryzyko w cenę energii elektrycznej, co jest niekorzystne dla 
Zamawiającego. 

Zdaniem Zamawiających wysokość kar umownych, określona w § 10 projektu umowy szczegółowej, 
nie można uznać jako nadmiernie uciążliwa dla wykonawcy. Kary te są ustalone dla obu stron umowy 
w stosownej wysokość i z zachowanie zasady wzajemności.  



Zabezpieczają one interes obu stron umowy, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, 
w szczególności zamawiających, narażonych na ponoszenie, w takich przypadkach wysokich kosztów 
podczas tzw. „sprzedaży rezerwowej”.  

 

Wniosek 3.1 
Cześć III SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców, pkt 12 - Warunki udziału w postępowaniu: 
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postepowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub 
zawodowej jeśli Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu dostaw energii elektrycznej dla 
własnych punktów poboru energii elektrycznej spełniających minimalne warunki określone w pkt 12.3.3 SIWZ, dla 
których jest jednocześnie sprzedawcą i podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe? 

Zgodnie z zapisami SIWZ (pkt. 12.3.3.) o udzielenie przedmiotowego zamówienia ubiegać się może 
wykonawca, w szczególności posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową 
realizację zamówienia, to jest wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, zrealizował lub realizuje zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej jednocześnie, do 
co najmniej 1000 PPE przez okres kolejnych 12 miesięcy oraz o łącznym wolumenie, nie mniejszym 
niż 10 GWh (czyli w okresie kolejnych 12 miesięcy jednocześnie prowadzona była sprzedaż do co najmniej 
1000 PPE o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 10 GWh).  
Należy zwrócić uwagę, że przez doświadczenie nie można rozumieć tylko faktu wykonania określonych 
czynności. W doświadczeniu muszą wystąpić odbiór przedmiotu umowy przez zamawiającego 
(potwierdzenie należytego wykonania przez zamawiającego) oraz odpłatność za wykonany przedmiot 
umowy (wynagrodzenie). Ponadto zamówienie rozumie się jako umowa odpłatna zawarta między 
zamawiającym a wykonawcą. 

 

Wniosek 3.2 
Cześć III SIWZ – Projekt Umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 1 poprzez dodanie do słownika definicji „dnia 
roboczego”? 
Wykonawca proponuje wskazanie, że za dzień roboczy uważa się każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy.  . 
Zgodnie z przepisami ustawy PZP, zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są możliwe 
w szczególności gdy są nieistotna w rozumieniu przepisów ustawy PZP (§ 144 ust. 1 pkt. 5 i ust. 1e tej 
ustawy). Dodanie do słownika dodatkowej definicji, zdaniem Zamawiających jest zmianą nieistotną i jest 
ewentualnie możliwa na etapie podpisywania umowy, o ile wpłynie stosowny wniosek od wykonawcy.  
Należy jednakowoż zwrócić uwagę, że w projektach umów, zawartych w SIWZ mowa jest o dniach 
kalendarzowych. 

 

Wniosek 3.3 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej brutto energii o zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących wprowadzenia nowych praw majątkowych lub nowych obowiązków 
związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej (§5 ust. 2, ust. 3 
Umowy Generalnej)? 
Brak możliwości korekty ceny energii w trakcie realizacji kontraktu w przypadku zmiany obciążeń publiczno-prawnych 
powoduje konieczność wkalkulowania przez Wykonawcę w cenę jednostkową ryzyka z tego tytułu.  Wpłynie to na 
wysokość ceny jednostkowej energii elektrycznej zaoferowanej do realizacji zamówienia a tym samym przełoży się 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
Wykonawca mając natomiast możliwość waloryzacji ceny z tytułu zmiany przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego może zaoferować niższą cenę, co przyniesie korzyści Zamawiającemu i pozostałym Kupującym, w 
imieniu których Zamawiający występuje. 
Wykonawca gwarantuje, że poinformuje Zamawiającego i Kupujących na piśmie o korekcie ceny wskazując 
równocześnie zmiany w przepisach prawa stanowiące jej podstawę. Nowe ceny energii elektrycznej będą 
obowiązywały Strony najwcześniej od chwili wejścia w życie zmian przepisów prawa i nie stanowią zmiany Umowy. 

Zmiana zaoferowanych cen jednostkowych możliwa będzie tylko w przypadku zmiany stawki podatku 
VAT lub akcyzowego. Pozostałe ryzyka zmian, w szczególności obciążeń publiczno-prawnych, ponosi 
wykonawca, zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 i 3 projektu umowy szczegółowej. 

 



Wniosek 3.4 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu złożenia wyjaśnień, o których mowa w § 6 ust. 5 Umowy 
Generalnej i § 6 ust. 6 Umowy Szczegółowej do 14 dni od wystąpienia z wnioskiem w  tej sprawie przez Kupującego? 
Wykonawca rozpatrzy wniosek Kupującego niezwłocznie. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości 
wystawienia faktury w zakresie danych pomiarowych udostępnionych przez OSD, Wykonawca zwróci się do OSD o 
wyjaśnienie sytuacji.  
Zgodnie z § 42 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z dnia 29 maja 2007 r.) OSD rozpatruje wnioski lub reklamacje 
w sprawie rozliczeń i udziela odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia 
reklamacji. W oparciu o informacje uzyskane od OSD Wykonawca udzieli Zamawiającemu wyjaśnień. 

Wydłużenie terminu udzielenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do poprawności wystawionej 
faktury uniemożliwi dochowania przez Zamawiającego określonego w projektach umów terminu 
płatności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że jedyną konsekwencją przekroczenia terminu udzielenia 
wyjaśnień może być wstrzymanie płatności do czasu rozstrzygnięcia spornych kwestii.  

 

Wniosek 3.5 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu §6 ust. 8 Umowy Generalnej oraz § 6 ust. 10 Umowy 
Szczegółowej zapisem o treści: 
„W przypadku stwierdzenia, że wykazane przez Wykonawcę na fakturze zużycie odbiega od zużycia wykazanego przez 
OSD na fakturze za usługi dystrybucji Zamawiający niezwłocznie wniesie do Wykonawcy reklamację. W przypadku nie 
rozstrzygnięcia reklamacji do dnia upływu terminu płatności faktury, Zamawiający dokona płatności za energie 
elektryczną w oparciu o zużycie wykazane przez OSD na fakturze za usługi dystrybucji. W przypadku stwierdzenia 
niedopłaty po rozstrzygnięciu reklamacji, Zamawiający niezwłocznie dokona dopłaty należnej kwoty na rachunek 
Wykonawcy. W przypadku nadpłaty Wykonawca zwróci należną kwotę na  rachunek bankowy 
Zamawiającego:………….”? 

Zapis § 6 ust. 8 projektu umowy generalnej reguluje przypadek, gdy nie ma możliwości skorygowania 
błędu w pomiarze lub odczycie wskazań układów pomiarowych. Natomiast kwestia postępowania 
w przypadku wątpliwości co do poprawności wystawionej faktury, opisana jest § 6 ust. 4 projektu 
umowy generalnej. 

 

Wniosek 3.6 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania § 7 ust. 4 Umowy Generalnej oraz § 7 ust. 4 Umowy 
Szczegółowej poprzez określenie w Umowie wysokości bonifikat ponieważ zapis §42 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2017 poz. 2500) nie pozwala na określenie ich wysokości dla przedsiębiorstw, 
które nie zatwierdzają taryf na energię elektryczną? 

Istnieje możliwość, na wniosek wykonawcy, doprecyzowania zapisów § 7 ust. 4 projektu umowy 
generalnej oraz umowy szczegółowej, poprzez określenie przedmiotowej bonifikaty. Takie 
doprecyzowanie, zdaniem Zamawiających, ma charakter zmiany nieistotnej i może zostać 
przeprowadzone, na etapie zawierania umowy generalnej, na stosowny wniosek wykonawcy. 

 

Wniosek 3.7 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania §7 Umowy Generalnej oraz § 7 Umowy Szczegółowej poprzez 
dodanie zapisu o treści: 
„Warunkiem otrzymania przez Zamawiającego bonifikaty za niedotrzymanie przez Wykonawcę standardów 
jakościowych jest wystąpienie z pisemnym wnioskiem. Wykonawca udziela lub odmawia udzielenia bonifikaty 
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego.”? 

Istnieje możliwość, na wniosek wykonawcy, doprecyzowania zapisów § 7 ust. 4 projektu umowy 
generalnej oraz umowy szczegółowej, poprzez dodanie zapisów precyzujących postępowanie 
w przypadku stwierdzenia niedotrzymania przez wykonawcę standardów jakościowych, o ile, zmiana ta 
nie naruszy przepisów ustawy PZP i zostanie złożony przez wykonawcę stosowny wniosek, na etapie 
zawierania umowy generalnej 

 
 



Wniosek 3.8 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w §11 ust. 1, 2 i 3 Umowy Generalnej słowa: ”opóźnienia” słowem: 
”zwłoki”?. 

Zamawiający nie dopuszczają możliwości dokonania zamiany użytego w § 11 projektu umowy generalnej 
pojęcia „opóźnienie” na „zwłokę”. Taka zmian ma charakter zmiany istotnej. 

 

Wniosek 3.9 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu §11 ust. 4 Umowy Generalnej oraz §10 ust. 10 Umowy 
Szczegółowej poprzez dodanie po słowach "... w kodeksie cywilnym”  zwrotu: " ... łącznie do wysokości wynagrodzenia 
za wykonanie Umowy Szczegółowej, której dotyczy naruszenie, pozostałego Wykonawcy do zapłaty do końca jej 
trwania."? 

Zamawiający nie dopuszczają możliwości dokonania zamiany w § 11 ust. 4 projektu umowy generalnej 
oraz w § 11 ust. 10 projektu umowy szczegółowej. Taka zmian ma charakter zmiany istotnej. 

 

Wniosek 3.10 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu §13 ust. 2 Umowy Generalnej oraz § 12 ust. 2 Umowy 
Szczegółowej? 
Wykonawca informuje jednocześnie, że wstrzymanie dostaw energii elektrycznej może nastąpić zgodnie z Art. 6 b 
Ustawy prawo energetyczne. 
Obowiązek pisemnego powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego 
terminu na zapłatę należności dotyczy jednie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają 
natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym Wykonawca zwraca 
się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne. 

Zapisy określone w § 13 ust. 1 i 2 projektu umowy generalnej oraz § 12 ust. 1 i 2 projektu umowy 
szczegółowej regulują relację pomiędzy sprzedającym energię elektryczną a kupującym w przypadku, gdy 
kupujący zwleka z zapłatą za pobraną energię. Zapisy te nie naruszają obowiązujących norm prawnych. 

 

Wniosek 3.11 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania § 3 ust. 2 Umowy Szczegółowej poprzez wskazanie, czy 
Wykonawca zostanie umocowany do zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie 
oświadczenia woli zawartego w udzielonym przez Zamawiającego pełnomocnictwie? 

Zakres umocowań wykonawcy, wynikać będzie ze złożonego pełnomocnictwa. Każdy odbiorca końcowy 
sam zdecyduje, jaki będzie ten zakres. 

 

Wniosek 3.12 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu §6 ust. 7 Umowy Szczegółowej poprzez dodanie po 
zwrocie: „odsetek ustawowych” zwrotu: „za opóźnienie w transakcjach handlowych", które są bezwzględnie 
obowiązujące z mocy prawa?  

Pod pojęciem „odsetek ustawowych”, użytego w § 6 ust. 7 projektu umowy szczegółowej, należy 
rozumieć „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”, które mają zastosowanie w 
przypadku przedmiotowego zamówienia, zatem możliwe jest doprecyzowanie przedmiotowego zapisu 
na etapie zawierania umowy generalnej, której załącznikiem jest wzór umowy szczegółowej. 

 

Wniosek 3.13 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wysokości kary, o której mowa w §10 ust. 1 Umowy Szczegółowej do 
5 % kwoty obliczonej na podstawie formuły określonej w § 10 ust. 3? 

Zamawiający nie dopuszczają możliwości dokonania zamian wysokości kar umownych, określonych 
w § 10 projektu umowy szczegółowej. Wysokość tych kar jest ustalona dla obu stron umowy 
z zachowanie zasady wzajemności i w stosownej wysokość.  

 



Wniosek 3.14 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wysokości kary, o której mowa w §10 ust. 4 Umowy Szczegółowej do 
10 % kwoty obliczonej na podstawie formuły określonej w § 10 ust. 7 i dodania zapisu, że naliczenie kary z §10 ust. 1 
wyklucza naliczenia kary z tytułu odstąpienia od Umowy? 

Sumowanie kar jest dopuszczalne ale tylko wtedy, gdy jest naliczane z różnych tytułów. 

Zamawiający nie dopuszczają możliwości dokonania zamian wysokości kar umownych, określonych 
w § 10 projektu umowy szczegółowej. Wysokość tych kar jest ustalona dla obu stron umowy 
z zachowanie zasady wzajemności i w stosownej wysokość. 

 

Wniosek 3.15 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość naliczania kary, o której mowa w § 10 ust. 7 Umowy Szczegółowej 
z uwzględnieniem zrealizowanego wolumenu? 
Wykonawca proponuje wprowadzenie w podanej formule do obliczenia wysokości kary umownej Ceny jednostkowej 
energii elektrycznej i różnicy pomiędzy szacowaną a zrealizowaną ilość energii elektrycznej do dnia odstąpienia. 

Zamawiający nie dopuszczają możliwości dokonania zamian wysokości kar umownych, określonych 
w § 10 projektu umowy szczegółowej. Wysokość tych kar jest ustalona dla obu stron umowy 
z zachowanie zasady wzajemności i w stosownej wysokość. Zabezpieczają one interes obu stron, w tym 
również zamawiających, w szczególności w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i narażenia 
zamawiającego na ponoszenie wysokich kosztów przy tzw. „sprzedaży rezerwowej” 

 

Wniosek 3.16 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania Wykonawcy w terminie 25 dni przed rozpoczęciem 
sprzedaży energii elektrycznej prawidłowe i niezbędne dane w wersji elektronicznej (np. w programie Excel) 
celem skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dla danego PPE i terminowego 
rozpoczęcia w nim sprzedaży?. 

Zgodnie z zapisem § 9 ust. 4 projektu umowy generalnej wniosek, sporządzony zgodnie ze wzorem, który 
będzie złącznikiem do umowy zostanie przekazany przez każdego odbiorcę końcowego, również 
w postaci elektronicznej, najpóźniej w terminie 7 września 2018 roku. Załącznikiem do wniosku może być 
zestawienie w formie pliku „*.xls” lub „*.xlsx”.  

 

Wniosek 3.17 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania, czy 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? 

Szczegółowe dane dotyczące zawartych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, 
bądź umów kompleksowych zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ. W szczególności określono tam 
terminy zakończenia obowiązywania umowy lub przewidywany termin rozwiązania umowy.  

 


