
Znak: AG-I.272.2.13.2017                                                                            Kielce, dn. 22 maja 2017 r. 
 

 

Informacja dla Wykonawców nr 2 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: ”Zakup energii 

elektrycznej dla budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach” znak sprawy:  

AG-I.272.2.13.2017.  

Zamawiający, w związku z zadanymi pytaniami udziela następujących wyjaśnień:  

Pytanie 1: 

Czy dla wszystkich Punktów Poboru Energii jest to pierwsza zmiana sprzedawcy? 

Odpowiedź: 

Nie, jest to kolejna zmiana sprzedawcy. 

 

Pytanie 2: 

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz czy obowiązująca umowa sprzedaży 

energii elektrycznej została wypowiedziana? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada aktualnej umowy na dostawę energii elektrycznej do budynków SUW. 

 

Pytanie 3: 

Czy w przypadku braku danych odczytowych od OSD zgadzacie się Państwo na wystawianie faktur na podstawie 

szacunków, zaś po otrzymaniu danych od OSD niezwłocznym ich skorygowaniu wg. Zużycia rzeczywistego?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na wystawianie faktur na podstawie szacunków. 

 

Pytanie 4: 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie 

potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

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

- grupa taryfowa (obecna i nowa); 

- moc umowna; 

- 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 

 - numer PPE 

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 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. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy niezwłocznie po 

podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 5: 

Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry 

dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi 

oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?  

Odpowiedź: 

Od miesiąca Maj 2017 dla PPE : PL_ZEOD_2661000511_05 ŚUW dokonał zmiany mocy umownej na 160,00 kW. 

Pozostałe parametry dystrybucyjne pozostają bez zmian.  

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów Prognozowanego zapotrzebowania na energię - Załącznika nr 
1A do Zapytania ofertowego. 
 

Pytanie 6: 

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 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, niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 7: 

Zwracamy się z prośbą o podanie kto jest Państwa aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej. 

Odpowiedź: 

ENEA S.A. 

 

Pytanie 8:  

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 informacji  o zużyciu energii od OSD po 

zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu 

o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w umowie 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” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy.  

 

 

 



Pytanie 9: 

Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie 

zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii przed wykorzystaniem ww. 

środków ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, jednak 

zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń (Projekt umowy 

§2 ust. 1 lit. b) 

 

Pytanie 10: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 7 ust 7 Wzoru Umowy na zapis o treści:  

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

W ramach wyjaśnień, informujemy iż Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić w jakim terminie Zamawiający 

otrzyma fakturę VAT, co może powodować komplikacje przy ustaleniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto 

w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie 

pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Ponadto w przypadku nieterminowego 

dostarczenia faktury Zamawiający może złożyć do Wykonawcy reklamację dotycząca terminu dostarczenia faktury. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy. 

 

Pytanie 11: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 7 ust 9 Wzoru Umowy na zapis o treści: „9. Za dzień zapłaty uznaje się datę 

wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy. 

 

Pytanie 12.  

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 8 ust 3 Umowy na zapis o treści: „3. Wykonawca wstrzymuje sprzedaż energii 

elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektrycznej co najmniej przez 

okres 30 dni po upływie terminu płatności.” 

W ramach wyjaśnień, informujemy iż powyższe reguluje nowelizacja Ustawy Prawo energetyczne z dnia 26 lipca 

2013r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów Projektu umowy - Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego.  
 

Pytanie 13: 

Dotyczy § 9 ust 2 i 3. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych 

i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). 

Prosimy o modyfikację zapisów do treści: 

„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości 

poniesionej szkody (straty).” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy.  

 

Pytanie 14: 

Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy 

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury 

zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej 

(Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących: 

a) danych: 

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 

- numer NIP 



- numer REGON 

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 

- przeznaczenie punktu poboru 

- grupa taryfowa  

- kod PPE 

- roczny wolumen energii elektrycznej 

- numer licznika 

- numer aktualnie obowiązującej umowy 

b) dokumentów: 

- pełnomocnictwo 

- 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 

Odpowiedz: 

Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy niezwłocznie po 

podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 15:   

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ „Umowa”, §6 ust. 1 

Zwracamy się z prośba o dodanie kolumny „cena jednostkowa netto zł/kWh”. Rozliczenia za sprzedaż energii 

elektrycznej dokonywane są w oparciu o cenę jednostkową netto oraz wolumen zużytej energii elektrycznej 

w danym okresie rozliczeniowym. Do tak obliczonej wartość netto doliczany jest podatek VAT zgodnie z aktualnie 

obowiązującą stawką. 

Odpowiedź: 

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów Projektu umowy - Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego.  
 

Pytanie 16: 

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ „Umowa” §7 ust. 2 

Rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej dokonywane są w oparciu o cenę jednostkową netto oraz wolumen 

zużytej energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym. Do tak obliczonej wartość netto doliczany jest 

podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. W związku z tym zwracamy się z prośbą o modyfikację 

zapisu aby rozliczenia odbywały się w oparciu o cenę jednostkową netto zł/kWh.  

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy. 

 

Pytanie 17: 

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ „Umowa” §7 ust. 7 

Faktury VAT generowane są z systemu bilingowego, który automatycznie określa termin płatności od daty 

wystawienia faktury. Ponadto określenie terminu płatności od dnia doręczenia faktury będzie powodowało duże 

utrudnienia w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie będzie posiadał informacji w jakim dniu zostały doręczone 

faktury poszczególnym jednostkom, które są objęte przetargiem. W związku z tym zwracamy się  

z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący: 

„Wykonawca wystawi fakturę nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty uzyskania od OSD danych 

o zużyciu energii elektrycznej, z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia  faktury.” 

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy. 

 

Pytanie 18: 

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ „Umowa” §7 ust. 9 



„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Odbiorcę 

jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu  wystawionej faktury.” 

Uzależnienie terminu płatności od daty otrzymania faktury będzie rodziło wiele trudności w rozliczeniach, ponieważ 

Wykonawca nie będzie posiadał informacji o tym kiedy Zamawiający otrzymał fakturę a co za tym idzie nie będzie 

mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto systemy bilingowe automatycznie określają termin płatności 

od daty wystawienia faktury.  

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy. 

 

Pytanie 19: 

Dotyczy załącznik nr 4 do SIWZ „Umowa” §9 ust. 4 

Potrącanie kar z należnego wynagrodzenia będzie powodowało problemy na etapie rozliczeń gdyż konieczne 

będzie korygowanie już wystawionych faktur o wartość kar wynikających z not obciążeniowych. Ponadto 

Wykonawca powinien otrzymać informację z jakiego tytułu zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych. Dlatego 

też zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący: 

„W przypadku naliczenia kar umownych Odbiorca wystawi notę obciążeniową. Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłaty w terminie określonym w nocie obciążeniowej.”  

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy.   

 

Pytanie 20: 

Dotyczy terminu realizacji zamówienia 

Zwracamy się z prośbą o wskazanie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, gdyż informacja ta jest 

niezbędna Wykonawcy do prawidłowego wyliczenia ceny za sprzedaż energii elektrycznej. 

Odpowiedz: 

Termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej: nie wcześniej niż z chwilą skutecznego przeprowadzenia procedury 

zmiany Sprzedawcy. 

W związku z powyższym Zamawiający nie może dokładnie wskazać terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. 

 

Pytanie 21 : 

Dotyczy załącznika nr 3 „Formularz cenowy” 

Zwracamy się z prośbą o dodanie kolumny „cena jednostkowa netto zł/kWh” 

Odpowiedź: 

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów Formularza cenowego - załącznika nr 3 do Zapytania 
Ofertowego. 

 
 

Zamawiający, dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego w ten sposób, że: 

1. W Projekcie umowy Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego w §6 ust. 1 - wprowadza się następujące 
zmiany: 

 
Było: 
1. Strony ustalają cenę jednostkową brutto za energię elektryczną w wysokości: 

Numer PPE/nr licznika Grupa Taryfowa 
Cena jednostkowa 

brutto za 1kWh 

1 2 3 

PL_ZEOD_ZEOD_2661000511_05 / 97726401 C21  

PL_ZEOD_ZEOD_2661000512_07 / 97726604 C21  

PL_ZEOD_ZEOD_2661000513_09 / 97726400 C12A  



PL_ZEOD_ZEOD_2661000514_01 / 97726398 C11  

 
 
Jest: 
1. Strony ustalają cenę jednostkową brutto za energię elektryczną w wysokości: 

Numer PPE/nr licznika 
Grupa 

Taryfowa 

Cena 

jednostkowa 

netto za 1kWh 

Stawka podatku 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto za 1kWh 

1 2 3 4 (3x4)5 

PL_ZEOD_ZEOD_2661000511_05 / 

97726401 
C21    

PL_ZEOD_ZEOD_2661000512_07 / 

97726604 
C21    

PL_ZEOD_ZEOD_2661000513_09 / 

97726400 
C12A    

PL_ZEOD_ZEOD_2661000514_01 / 

97726398 
C11    

 

2. W Projekcie umowy załączniku nr 4 do Zapytania – w § 6 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany: 
Było: 
3. Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy stanowiąca zarazem maksymalną wartość nominalną 

zobowiązania Zamawiającego wynikającą z umowy i nie przekroczy kwoty – ……………………….. zł brutto 

(słownie zł: ……………………………………). 

Jest: 

3. Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy stanowiąca zarazem maksymalną wartość nominalną 

zobowiązania Zamawiającego, nie przekroczy kwoty – ………………..………….. zł brutto (słownie zł: 

……………………………………). 

 

3. W projekcie umowy załączniku nr 4 do Zapytania – w § 8 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany: 
Było: 
3. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną 

energii elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na 

piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty 

zaległych i bieżących należności. 

Jest: 

3. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za świadczenie 

usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. 

 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach zmodyfikowany Załącznik nr 1A do Zapytania – Prognozowane zapotrzebowanie na energię, Załącznik 

nr 3 do Zapytania – Formularz cenowy oraz Załącznik nr 4 do Zapytania – Projekt umowy. 

W związku ze zmianami w Zapytaniu Ofertowym, Wykonawcy którzy złożyli już ofertę zobowiązani są skierować 

do Zamawiającego informację o wycofaniu złożonej oferty lub potrzymaniu złożonej oferty.   

 
 
 


