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 Sochaczew, dn.18.06.2018 r.    

 

 

 

Informujemy, że do 18.06.2018 r. otrzymaliśmy następujące zapytania na które odpowiadamy: 

 
 
Pytanie 1.   Załącznik nr 1 („Opis Przedmiotu Zamówienia”) 

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

oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania 

umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. 

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 

a) danych dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

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

- grupa taryfowa ; 

- planowane roczne zużycie energii; 

- 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 Zamawiającego: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

- dokument nadania numeru NIP; 

- dokument nadania numeru REGON; 

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; 

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oraz pełnomocnictwa. 

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, 

skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy 

rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.   

 

Odpowiedź 1: Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy dane niezbędne do przeprowadzenia 

procedury zmiany Sprzedawcy w postaci pliku MS Excel. 

Pytanie 2 

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 (druk w załączeniu)? 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? Prosimy o udostępnienie wzoru 

pełnomocnictwa. 
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Odpowiedź 2: Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy stosownych pełnomocnictw.  
 

Pytanie 3 – §5 ust. 3 Załącznika nr 5 („Umowa nr …”) 

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.  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.” 
Równocześnie Wykonawca informuje , że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest 

możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia grup taryfowych. W związku z powyższym 

prosimy o dodanie zapisu: „Zamawiający może zmienić moc umowną do obiektów w ramach 

określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” . 

 

Odpowiedź 3: Zamawiający przystaje na proponowany zapis i §5 ust. 3 Załącznika nr 5 otrzymuje pkt: 
a) „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.” 

b) „Zamawiający może zmienić moc umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego 

w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” 

Pytanie 4 – Pkt 10 Załącznika nr 2 („Formularz Oferty”), pkt 2-3 Rozdziału XII SIWZ („Informacje o 

formalnościach,…”) 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie 

dokumentu jednostronnie podpisanej umowy na adres do korespondencji Wykonawcy? 

 
Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. 
 
Pytanie 5 – pkt III („Termin wykonania zamówienia”), §2 ust. 1, §9 ust. 1 Załącznika nr 5 („Umowa nr 

…”) 

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 

01.01.2019 r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej 

procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”. 

 
Odpowiedź 5: Zapis pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie 6 – §5 ust. 3 Załącznika nr 5 („Umowa nr …”) 

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

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

terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy 

nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z 

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

energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(…) pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty 

zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia  

Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia 

Umowy”. 
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Odpowiedź 6:  pytanie to powinno dotyczyć §8 ust.3 załącznika 5 Zapis pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 7 – §5 ust. 2, §11 ust. 2 Załącznika nr 5 („Umowa nr …”) 

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, opodatkowania energii 

podatkiem akcyzowym wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do 

treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem 

zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego. 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 7: Zapis pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 8 – §2 ust. 2 c), §2 ust. 5 a) i b) Załącznika nr 5 („Umowa nr …”) 

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii dla poszczególnych PPE znajdować 

się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem 

o usunięcie zapisów: §2 ust. 2 c) i §2 ust. 5 b) oraz z uwagi na brak dostępu Wykonawcy do układów 

pomiarowo-rozliczeniowych również ust. §2 ust. 5 a). 

 

Odpowiedź 8: Zamawiający przychyla się do usunięcia zapisów: §2 ust. 2 c) i §2 ust. 5 b) oraz z 

uwagi na brak dostępu Wykonawcy do układów pomiarowo-rozliczeniowych również ust. §2 ust. 5 

a). 

 

Pytanie 9 – §6 ust. 5 Załącznika nr 5 („Umowa nr …”) 

Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie jest w stanie określić długości trwania okresu rozliczeniowego - daty 

końca okresu rozliczeniowego, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uzależnienie terminu 

płatności od daty wystawienia faktury. Czy Zamawiający zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego 

zapisu w następujący sposób: Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca 

wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności 

określonym na fakturze , ale nie wcześniej niż na 20 dzień miesiąca kalendarzowego po ostatnim dniu 

okresu rozliczeniowego. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty 

wystawienia. 

 

Odpowiedź 9: Zamawiający przychyla się do zmiany §6 ust. 5 Załącznika nr 5 i otrzymuje 

brzmienie: Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 

Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności 

określonym na fakturze. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty 

wystawienia. 

 

Pytanie 10 – §6 ust. 1-5 Załącznika nr 5 („Umowa nr …”) 

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 
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wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze 

za usługę dystrybucji energii elektrycznej)? Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić 

rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD. Wobec powyższego 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści: 

1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą 

w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych lub w okresach rozliczeniowych zgodnych 

z okresem rozliczeniowym wskazanym przez OSD w przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy 

danych pomiarowo-rozliczeniowych. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji 

niniejszej umowy w wysokości określonej w § 5 pkt. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na 

podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych z układu/układów pomiarowo–

rozliczeniowego/rozliczeniowych udostępnionych (dostarczonych) przez OSD w danym okresie 

rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, powiększone 

o podatek VAT. 

2. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej 

Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności za energię elektryczną na podstawie 

skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych (dostarczonych) Wykonawcy przez 

OSD. 

3. 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. 

4. Jeżeli błędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną 

energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. 

5. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu 

na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na fakturze , 

ale nie wcześniej niż na 20 dzień miesiąca kalendarzowego po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. 

Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia. 

 

Odpowiedź 10: Zamawiający przychyla się do zmiany §6 ust. 1- 5 Załącznika nr 5 i otrzymuje 

brzmienie: 

 1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą 

w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych lub w okresach rozliczeniowych zgodnych 

z okresem rozliczeniowym wskazanym przez OSD w przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy 

danych pomiarowo-rozliczeniowych. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji 

niniejszej umowy w wysokości określonej w § 5 pkt. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na 

podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych z układu/układów pomiarowo–

rozliczeniowego/rozliczeniowych udostępnionych (dostarczonych) przez OSD w danym okresie 

rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

powiększone o podatek VAT. 

2. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej 

Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności za energię elektryczną na podstawie 

skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych (dostarczonych) Wykonawcy przez  

OSD 

3. Jeżeli błędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną 

energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. 

4. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu 

na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na fakturze. 

Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia. 
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Pytanie 11 – Załącznik nr 1 („Opis Przedmiotu Zamówienia”), pkt II SIWZ („Opis Przedmiotu 

Zamówienia”) 

 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o weryfikację ilości PPE objętych przedmiotem 

zamówienia. Czy w wykazie PPE nie powinien zostać uwzględniony PPE rozliczany obecnie 

w grupie taryfowej C12b, zlokalizowany w miejsc. Sochaczew, ul. 1 Maja 1 (nr licznika 13617119, nr 

PPE: PLZELD040001460168)? Prosimy o ewentualne uwzględnienie ww. PPE 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Ponadto w Opisie przedmiotu Zamówienia zostało wykazane 11 PPE, 

natomiast w Formularzu Oferty – 12 PPE. 

 

Odpowiedź 11: informujemy, że w formularzu ofertowym załącznik nr 2 powinno być 11 PPE,  

obiekt 1-ego Maja 1 nie jest własnością PEC  
 
Pytanie 12  W załączniku nr 1 do ww. zapytania ofertowego wspominają Państwo o 11 punktach poboru, 

a w załączniku nr 2 jest już mowa o 12 PPE. Proszę o doprecyzowanie rzeczywistej ilości punktów 

poboru energii. 

 

Odpowiedź 12: informujemy, że w formularzu ofertowym załącznik nr 2 powinno być 11 PPE, 

 

Pytanie 13  Czy termin płatności faktur będzie wynosił 14 dni od daty wystawienia? Jeśli ma być inny 

proszę o podanie. 

 

Odpowiedź 13:   termin płatności 21 dni zgodnie z  odpowiedzią 9 i 10 

 

Pytanie 14   Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę ceny w trakcie trwania umowy w związku ze 

zmiana przepisów prawa? 

 

Odpowiedź 14:   Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający oczekuje stałej ceny i dopuszcza jej zmianę 

wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania 

energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

Pytanie 15   Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii? (miesięczny, 

dwumiesięczny, półroczny)? 

 

Odpowiedź 15: okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii   miesięczny 

 

Pytanie 16  Czy w przypadku braku danych odczytowy od OSD wyrażają Państwo zgodę na wystawianie 

faktur na podstawie szacunków, które po otrzymaniu odczytów od OSD zostanie niezwłocznie 

skorygowany? 

 

Odpowiedź 16:   nie wyrażamy zgody  

 

Pytanie 17  Czy posiadacie Państwo umowę kompleksową z PGE? Będzie to Pastwa pierwsza czy 

kolejna zmiana sprzedawcy? 

 

Odpowiedź 17:  jest to kolejna zmiana sprzedawcy, nie posiadamy kompleksowej umowy 
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Pytanie 18  Zwracamy się z prośbą o udostepnienie informacji, o miesięcznym (w podzielę na miesiące: 

od 05., do 04) zużyciu energii elektrycznej, na podstawie zużycia rocznego, podanego przez 

Zamawiającego, w SIWZ. Dotyczy, wszystkich Punktów Poboru Energii. 

Odpowiedź 18:    w załączeniu 

 

 

Jednocześnie informujemy, że po dniu 20.06.2018 r. nie udzielamy odpowiedzi. 


