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Zainteresowani udziałem 
w postępowaniu ZP-2/19 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej 
do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2020 rok”. Znak postępowania 
ZP-2/19. 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 
Zamawiający – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. odpowiada na zadane 

pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Dostawę 
energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. na 2020 rok”. 
 
Pytanie 1: 
Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 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 dla 9 PPE od dnia 01.10.2019 nie 
jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z 
uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 
01.01.2020, lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. 
 
Odpowiedź: 
Jak wskazano w stopce załącznika nr1 – wykaz PPE, zestawienie zostało przygotowane ze 
stanem na dzień 03.09.2019r. Na dzień 19.09.2019r. mamy już zawarte umowy na 5 kolejnych 
obiektów dla których to wystąpiliśmy do obecnego dostawcy energii o zmianę sprzedawcy. Dla 
ostatnich 4 obiektów z planowanym terminem rozpoczęcia sprzedaży energii od 01.10.2019r., 
wystąpiliśmy z wnioskami o zawarcie umów. Gdyby jednak nie doszło do zawarcia umów 
dystrybucyjnych na ostatnie 4 obiekty PPE, Zamawiający przychyla się  do wniosku Wykonawcy 
o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej dla tych obiektów na dzień 
01.01.2020r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. 
 
Pytanie 2: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie ilości PPE do podłączenia w 2020 roku, zgodnie 
z SIWZ pkt.4 Zamawiający podaje 12 PPE, natomiast zgodnie z informacją z załącznika nr 1 
tych obiektów jest 11. 
Odpowiedź: 
Planowanych do podłączenia w 2020 roku jest 12 obiektów PPE. Zostały im nadane kolejne nr 
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porządkowe w wykazie PPE – załącznik nr1 do SIWZ, a mianowicie: 138 PSR – 143 PSR (6szt.), 
172 PSR – 176 PSR (5szt.) oraz 229 PWR (1szt.) co daje łącznie 12 obiektów. 
 
Pytanie 3: 
SIWZ rozdział 4. 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 01.01.2020, lecz nie 
wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze 
zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy PZP, modyfikuje zapisy w rozdziale 4 SIWZ i dodaje 
zdanie „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2020, lecz 
nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej 
procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”. 
 
Pytanie 4: 
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 dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania 
danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające 
z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane 
przekazane przez OSD. 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? 
 
Odpowiedź: 
Odczyty urządzeń pomiarowych dokonywane będą przez lokalnego OSD, którym jest TAURON 
DYSTRUBCJA S.A. Dane pomiarowe udostępniane będą przez OSD na Platformie Wymiany 
Informacji (PWI) w formie plików elektronicznych. Wykonawca będzie pozyskiwał dane do 
rozliczeń z Zamawiającym z Platformy Wymiany Informacji (PWI). 
  
Pytanie 5: 
Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-
rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim 
bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy dla PPE 
występującego w postępowaniu może wynosić np. 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 
miesięcy? W związku z tym, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie jak Zamawiający 
interpretuje zapis w SIWZ w rozdziale 3 pkt. 13 „Wykonawca zobowiązany będzie wystawiać 
fakturę zbiorczą”. Informujemy, że Wykonawca może wystawiać faktury zbiorcze, lecz 
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niemożliwe jest wystawienie jednej faktury dla wszystkich PPE jednocześnie, ze względu na 
różne okresy rozliczeniowe i różny czas przesyłania danych odczytowych przez OSD. 
 
Odpowiedź: 
Z uwagi na różne okresy rozliczeniowe i różny czas przesyłania danych odczytowych przez 
OSD, Zamawiający dopuszcza fakturowanie zbiorcze dla określonych grup obiektów PPE dla 
których otrzymał niezbędne dane od OSD. 
 
Pytanie 6: 
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: 
Zamawiający dysponuje tytułem prawnym czy to w formie aktu notarialnego czy zgody 
właściciela na korzystanie z nieruchomości na której stoi obiekt PPE, dla obiektów objętych 
prowadzonym postępowaniem przetargowym. 
 
Pytanie 7: 
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 dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania 
danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające 
z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane 
przekazane przez OSD. 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? 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie 4. 

 
Pytanie 8: 
SIWZ w rozdziale 15 Istotne postanowienia umowy pkt. 21.Wykonawca zwraca się z prośbą o 
doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć 
ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w 
obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie 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.” 
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Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy PZP, modyfikuje zapisy w pkt 21 rozdziału 15 
SIWZ, który otrzymuje brzemiennie „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”. 
 
Pytanie 9: 
Załącznik nr 1 do SIWZ. W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca 
zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na 
poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany 
całodobowo. 
 
Odpowiedź: 
Udział procentowy w poszczególnych strefach czasowych – szczytowa (dzienna) 
i pozaszczytowa (nocna) został określony na podstawie szacunkowej ilości energii w rozbiciu 
na poszczególne strefy taryfowe w oparciu o dane statystyczne za okres 12 miesięcy 
poprzedzających wszczęcie postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
prowadzona działalność dystrybucji wody i odbioru ścieków charakteryzuje się znaczącą 
nierównomiernością stąd w różnych okresach roku oraz poszczególnych dni pobór mocy może 
być zmienny dlatego też zamówienie jest skonstruowane dla liniowej stawki w ciągu doby. 
Poniżej statystyczny pobór energii w rozbiciu na grupy taryfowe: 
‐ dla taryfy C22b – 70% w szczycie i pozostałe 30% poza szczytem,  
‐ dla taryfy B23 – 30% w szczycie i pozostałe 70% poza szczytem, 
‐ a dla obiektów w taryfie C12a – 20% w szczycie i 80% poza szczytem. 

 
Pytanie 10: 
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) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:  
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;  
- dokument nadania numeru NIP;  
- dokument nadania numeru REGON;  
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka;  
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 
elektrycznej oraz pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić 
zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może 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. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający przekaże dokumenty o których mowa w pytaniu jak i inne dokumenty niezbędny 
do realizacji umowy wyszczególnione w pkt 8 z rozdziału 3 SIWZ. 
 
 
 
 
 
 

Sławomir Jędrusiak – Prezes Zarządu 
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp z o.o. 

(podpis elektroniczny)   


