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Szczebrzeszyn 24. 11. 2020r 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

NA DOSTAWĘ 

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w  Szczebrzeszynie Sp. z o. o.” 

 

(Znak: 2/2020 ) 

 

Zapytania i Odpowiedzi z dnia 20. 11. 2020r. 

Pytanie 1  

SIWZ rozdział 2 p.2.2 jest zapis: „Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek 

roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego innej ilości energii niż ilość szacunkowa”. 

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 informację 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 §... Umowy, 

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." Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie 

środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie 

z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków 

 

Odpowiedz 1 

Zamawiający zmieni postanowienia SIWZ w taki sposób że: 

 „Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez 

Zamawiającego mniejszej ilości energii niż ilość szacunkowa”. 

 

Pytanie 2 

 

SIWZ rozdział 2 p.2.2 jest zapis: „Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub 

zmniejszenia punktów poboru w rozmiarze nie większym niż 20 %, zmianę grupy taryfowej, 

zwiększenia lub zmniejszenia planowanego zużycia energii elektrycznej”. Wykonawca zwraca 
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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.” Prosimy o modyfikację także w rozdział 

20p.20.2b)oraz Zał. Nr 5do SIWZ IPUI p.2. 

 

Odpowiedz 2 

 

Zamawiający doda we wskazanych miejscach SIWZ oraz załącznikach zapis : 

„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 3 

 

SIWZ rozdział 18p.18.2. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie 

umowy drogą korespondencyjną? 

 

Odpowiedz 3 

 

Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 4 

 

SIWZ rozdział 20p.20.2d). Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji 

umowy, także zmianie Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx ,zatwierdzonej przez 

Prezesa URE, zwracamy się z prośbą o dodanie następującego zapisu: "Ceny i stawki opłat, 

określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy dla 

grupy taryfowej Gxx, zatwierdzanej przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegną 

automatycznej zmianie, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do 

umowy." "Ponadto Wykonawca informuje, że w ramach umów kompleksowych, zawieranych 

z odbiorcami w zakresie grupy taryfowej Gxx, stosuje ceny rynkowe za sprzedaż energii 

elektrycznej, w przypadku wybrania takiej oferty przez odbiorcę, po uprzednim 

poinformowaniu odbiorcy o wysokości cen energii elektrycznej określonych w obowiązującej 

taryfie Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE, która dostępna jest m.in. na stronie 

internetowej Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wskazuje, że wysokość 

cen energii elektrycznej w grupie taryfowej Gxx określa ww. taryfa. 

 

Odpowiedz 4 

 

Zamawiający doda zapis w SIWZ, jak we wniosku Wykonawcy.  
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Pytanie 5 

 

Załącznik nr 1do SIWZ FO tabele. Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z 

dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 42 ze zm.), zatwierdzone decyzją Prezesa URE znak: 

DRE.WRE.4211.66.18.2018.2019.JCz z dnia 25 stycznia 2019 zapisy Taryfy OSD w zakresie 

opłaty kogeneracyjnej, obowiązują od dnia 25 stycznia 2019 r. Wobec powyższego, począwszy 

od dnia 25 stycznia 2019 r., w zakresie rozliczeń usług dystrybucji energii elektrycznej 

świadczonych przez OSD, do wszystkich grup taryfowych została wprowadzona opłata 

kogeneracyjna w wysokości 1,58zł/MWh. Aktualna stawka to 1,39zł/MWh. Z uwagi na 

powyższe, prosimy o dodanie w formularzu ofertowym ww. opłaty dystrybucyjnej. 

 

Odpowiedz 5 

 

Zamawiający doda w formularzu ofertowym opłatę dystrybucyjną: opłata kogeneracyjna 

 

 

 

 

Pytanie 6 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ FO tabele. Informuję, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem 

Sprzedawcy, jednostką stosowaną w rozliczeniach energii elektrycznej dla obiektów w grupie 

taryfowej C2x jest Kilowatogodzina [kWh] a dla grup taryfowych Bxx jednostką jest 

Megawatogodzina [MWh,]. Ze względu na określenie przez Zamawiającego w 

przedmiotowym zapisie oraz Załączniku nr 2 do SIWZ jednostki rozliczeniowej MWh dla 

wszystkich grup taryfowych, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych 

odpowiednio do grup taryfowych? Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić 

ograniczenie zasady uczciwej konkurencji, z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia  

oferty Wykonawcom, którzy nie są zdolni do wykonania zamówienia poprzez wymogi 

stawiane przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

Odpowiedz 6 

 

Zamawiający wyraża zgodę na  prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej 

dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych. 

 

Pytanie 7 

 

Załącznik nr 4do SIWZ OPZ p.1 w tabeli. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wydzielenie do odrębnej części 

zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status 

prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) –dalej OZE. Objęcie 

przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej, punktów poboru energii z 

mikroinstalacją, powoduje konieczność świadczenia przez Wykonawcę dodatkowej usługi, w 

stosunku do ww. rodzaju punktów poboru energii, polegającej na rozliczaniu energii 

elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) do sieci 
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OSD, wytworzonej w mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru na warunkach 

wskazanych w ustawie OZE. W związku z powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez 

Wykonawcę prawidłowej kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni zarówno wynagrodzenie 

Wykonawcy za sprzedaż energii do punktów poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od 

Zamawiającego energii wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez 

Wykonawcę Oferty na warunkach wskazanych w treści SIWZ." 

 

Odpowiedz 7 

 

Zamawiający informuje, że usługa prosumencka nie jest przedmiotem zamówienia, a 

posiadanie mikroinstalacji podano jedynie do wiadomości Wykonawców. 

Zamawiający posiada aktualną umowę na sprzedaż energii elektrycznej, ze strony 

Wykonawcy świadczona będzie usługa dostawy energii. 

 

 

Pytanie 8 

 

Załącznik nr 4do SIWZ OPZ. 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 świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego 

OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z 

koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE 

Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, 

gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia 

dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich 

uiszczenia.”  

 

Odpowiedz 8  

 

Zamawiający informuje że podane parametry dystrybucyjne są zgodne z aktualnymi umowami 

dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług 

dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD, oraz wprowadzi zapis  o treści „W przypadku, 

gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia 

dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich 

uiszczenia.” 
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Pytanie 8 

 

Załącznik nr 4do SIWZ OPZp.2 w tabeli. 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 C23.  

 

Odpowiedz 8 

 

Zamawiający informuje że w załączniku nr 1 do SIWZ energia rozbita jest na poszczególne 

strefy czasowe. 

 

Pytanie 9 

 

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują 

wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z 

ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 poz. 755 z późn. zm.). W 

związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie  

umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez 

Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego? 

Odpowiedz 9 

Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym 

Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia 

Zamawiającego. 

 

Pytanie 10 

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na 

fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy 

(nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o 

potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane 

przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedz 10 

Zamawiający potwierdza, że akceptuje takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT. 

 

Pytanie11 

Zał. Nr 5do SIWZ IPUV p.1 ppkt.3).Wykonawca informuje, że w przypadku konieczności 

zmiany mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest to możliwe w ramach określonych w 

przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym prosimy o dodanie do zapisów: 

„Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach 
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określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” .Ponadto, w 

ramach wykonywania umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej możliwa jest zmiana 

mocy umownej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem wykonywania umów 

kompleksowych, zmiana mocy umownej i/lub grupy taryfowej może być związana z 

koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, 

urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup 

przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji 

nowych warunków przyłączenia, oraz może się wiązać z koniecznością zawarcia nowej umowy 

kompleksowej. Jeśli tak, prosimy o zmianę stosownego zapisu. Informujemy jednocześnie, że 

o zwiększenie mocy przyłączeniowej Zamawiający występuje bezpośrednio do właściwego 

OSD i może ona nastąpić po wydaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi 

dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu stosownej decyzji 

przez OSD. Dopiero po przedstawieniu tej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca może 

zmienić umowę kompleksową, poprzez zawarcie stosownego aneksu -pod warunkiem, że 

zmiana mocy przyłączeniowej mieścić się będzie w ramach określonych w przedmiocie 

zamówienia taryf. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: 

„Zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich 

czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu 

„Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów 

technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych 

wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych 

przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla 

grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub 

realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy 

kompleksowej.” 

Odpowiedz 11 

Zał. Nr 5do SIWZ IPUV p.1 ppkt.3).Zamawiający informuje, że zostanie dodany zapis: 

„Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach 

określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”, oraz 

akceptuje postanowienia Regulaminu wykonywania umów kompleksowych. 

 

Pytanie 12 

Zał. Nr 5do SIWZ IPUV p.1 ppkt.2).Informujemy, że zmiana grupy taryfowej lub przyłączenie 

nowego PPE możliwe jest na podstawie zgłoszenia Zamawiającego do Wykonawcy przez 

przedstawienie odpowiedniego certyfikatu wydawanego przez OSD oraz podpisanie aneksu z 

Wykonawcą. Prosimy o dodanie tegoż zapisu 

Odpowiedz 12 

Zał. Nr 5do SIWZ IPUV p.1 ppkt.2 Zamawiający informuje że zostanie dodany zapis, że 

zmiana grupy taryfowej lub przyłączenie nowego PPE możliwe jest na podstawie zgłoszenia 

Zamawiającego do Wykonawcy przez przedstawienie odpowiedniego certyfikatu wydawanego 

przez OSD oraz podpisanie aneksu z Wykonawcą. 
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