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Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu znak ZP-15/20 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej do 
obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2021 i 2022 rok”. Znak postępowania 
ZP-15/20. 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 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 2021 i 2022 rok”.  
 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający posiada ppe, w których zainstalowane są jakiekolwiek źródła wytwórcze energii 
elektrycznej (np. fotowoltaika, mikroinstalacja, OZE). Jeśli tak czy Zamawiający zaakceptuje zawarcie 
umowy na wzorze powszechnie stosowanym przez Wykonawcę w tego typu umowach? 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie posiada instalacji OZE zainstalowanych do wymienionych w 
załączniku do SIWZ PPE.  
 
Pytanie 2. 
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: 

1. nazwa i adres firmy; 

2. nr NIP jednostek podległych; 

3. opis punktu poboru; 

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



5. moc umowna; 

6. numer licznika; numer ewidencyjny PPE 

7. Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

8. nazwa dotychczasowego Sprzedawcy 

9. numer aktualnie obowiązującej umowy 

10. data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy 

11. planowane roczne zużycie energii; 

12. grupa taryfowe (nowa i obecna) 

13. czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy i jaki jest termin wypowiedzenia 
umów kompleksowych; 

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 

14. pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

15. dokument nadania numeru NIP; 

16. dokument nadania numeru REGON; 

17. KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; 

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dokumentu 
potwierdzającego umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej 
oraz pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, iż 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: 
Wyłoniony Wykonawca otrzyma wszystkie wymienione wyżej dane i dokumenty 
najpóźniej w dniu podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby 
bezpośrednio po wyłonieniu w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszej oferty, 
Wykonawca bezzwłocznie podjął działania mające na celu szczegółowe uzgodnienia 
dotyczące przekazania informacji niezbędnych do zmiany sprzedawcy.   
 
Pytanie 3 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży 
energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany 
sprzedawcy, dla punktów poboru, gdzie nie ma wskazanego kodu PPE, będzie przeprowadzona po 
raz pierwszy? 

b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli Zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 
określony czy nieokreślony? 

c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? jaki jest okres wypowiedzenia 
obowiązujących umów kompleksowych/umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy zamawiający 
samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne 
przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy tez upoważni do tej czynności Wykonawcę? 



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: 

a) Zamawiający posiada umowy osobno na dostawę energii elektrycznej i osobno 
na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Procedura zmiany 
sprzedawcy, dla punktów poboru, gdzie nie ma wskazanego kodu PPE, będzie 
przeprowadzona po raz pierwszy w pozostałym zakresie jest to kolejna już 
procedura zmiany sprzedawcy. Szczegóły zostały opisane w SIWZ. 

b) Umowa na świadczenie usługi dystrybucji zawarta jest na czas nieokreślony. 
c) Obecnym dostawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w 

Rzeszowie. Umowa zawarta z w/w Wykonawcą podpisana jest na czas określony 
i obowiązuje do 31.12.2020r. 

d) Zamawiający nie zawarł żadnych umów w ramach akcji promocyjnych 
lojalnościowych. 

 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający w odniesieniu do par 17 Istotnych postanowień umowy rozważy możliwość zmiany 
terminu płatności na 21 dni od daty sprzedaży? W systemie rozliczeniowo-księgowym Wykonawcy 
termin „od otrzymania”, z przyczyn braku możliwości windykacji należności, nie istnieje. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym zapisie SIWZ. Jednocześnie informuje, iż 
akceptuje przesyłanie faktury zbiorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
uzgodniony przy zawarciu umowy adres e-mail. Wówczas jeżeli Wykonawca wyśle 
fakturę w dniu jej wystawienia, datą odbioru może być data wystawienia faktury.  
 
Pytanie 5 
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić w trakcie realizacji umowy przepisów prawa 
wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów 
dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikacje zapisu par 
13 Istotnych Postanowień Umowy, poprzez dodanie: „oraz zmiany unormowań prawnych 
powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy a w szczególności zmiany 
przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa, a szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o 
efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki 
związane z zakupem prawa majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. 
Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych 
właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do 
umowy. 
 
Odpowiedź: 
W związku z tym, że wymienione okoliczności rzutujące na zmianę̨ ceny jednostkowej 
stanowią̨ tylko ułamkowy składnik ceny jednostkowej, a ich zmiana np. wprowadzenie 
nowego obowiązku podatkowego lub nowych obowiązków związanych z zakupem praw 
majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej nie znajdzie 



prostego przełożenia na zapisy umowy. Z powyższych względów Zamawiający 
zdecydował pozostawić ́w niezmienionej formie i treści kwestionowany zapis. 
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