
Wszyscy wykonawcy 
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę energii 
elektrycznej czynnej dla Powiatu Ostrowieckiego i jednostek podległych w ramach 
wspólnego zakupu energii elektrycznej czynnej na potrzeby eksploatacji budynków i 
obiektów Zamawiającego tj. Powiatu Ostrowieckiego (budynków Starostwa Powiatowego w 
Ostrowcu Św.), jednostek podległych, zasilania sygnalizacji świetlnej  
i przepompowni.  

 
 
Pytanie 1: 
Czy obiekt w grupie taryfowej B21 ma układ pomiarowy dostosowany do zmiany 
sprzedawcy? Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt a 
procedura dostosowania układu pomiarowego może potrwać kilka miesięcy? 
 

Zamawiający dla odbiorcy grupy taryfowej B-21 rezygnuje z obowiązku 
dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego po stronie potencjalnego Wykonawcy.  

Zapis ten zostanie również wykreślony z Umowy Generalnej na dostawę energii 
czynnej. 
 Zamawiający jest świadomy, iż procedura dostosowania układu pomiarowego  
u Odbiorcy grupy taryfowej B-21 może potrwać kilka miesięcy i zastrzega sobie, że  
rozpoczęcie dostaw energii zgodnie z zaproponowanymi stawkami po przetargowymi dla 
odbiorcy B-21 nastąpi w możliwie najszybszym terminie po dostosowaniu tego układu przez 
Zespół Opieki Zdrowotnej. 
 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy punktu II.1.5 ogłoszenia oraz punktu 3.1 SIWZ (str.4). W tym miejscu wskazujemy, 
że układy pomiarowe w taryfie B21 są własnością Zamawiającego i to on we własnym 
zakresie i na własny koszt musi je dostosować do zasady TPA. 
 
Zamawiający wykreśla zapis w pkt. 3.1 SIWZ dot. dostosowania układów pomiarowych 
przez potencjalnego Wykonawcę.  
 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający jest świadomy tego, iż może dokonać zmiany taryfy ale tylko w obrębie 
grup taryfowych, które zostały wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ i wycenione przez 
Wykonawcę tj. C21, C11, C12a, G11, B21. 
 
Przedmiotem postępowania nie jest zmiana obowiązujących taryf.  
 
Pytanie 4: 
Dotyczy zapisu punktu 3.1 SIWZ (str.4). Prosimy o dopisanie zwrotu: "Rozpoczęcie 
sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany 



sprzedawcy”. W tym miejscu wskazujemy, iż rozpoczęcie sprzedaży przez nowego 
Wykonawcę może nastąpić dopiero w momencie gdy Państwa Operator przyjmie zgłoszenia 
zmiany sprzedawcy. Najczęściej zgłoszenia zmiany sprzedawcy musi nastąpić minimum 21 
dni przed planowanym terminem rozpoczęciem sprzedaż (terminy określone iw IRIESD 
Operatorów). Należy pamiętać, iż do skutecznego dokonania zmiany sprzedawcy energii 
elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4j ustawy Prawo Energetyczne potrzebne jest 
dokonanie następujących czynności: 

 Wypowiedzenia dotychczasowych umów (umowa kompleksowa albo umowa 
sprzedaży), 

 Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą, 
 Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym 

OSD, 
 Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych, 
 Zgłoszenie do lokalnego OSO wniosku o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii. 

 
Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie zwrotu: "Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie 
wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy”. 
 
Pytanie 5: 
Powołując się na wyjaśnienia zawarte w pytaniu nr 4 wnosimy o dodanie następującego 
zapisu do punktu 5 SIWZ oraz punktu II kwestionariusza ofertowego: "Rozpoczęcie 
sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany 
sprzedawcy". 
 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do punktu 5 SIWZ oraz punktu II kwestionariusza 
ofertowego następującego zapisu: "Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po 
pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy”. 
 
Pytanie 6: 
Powołując się na wyjaśnienia zawarte w pytaniu nr 4 wnosimy o dodanie następującego 
zapisu do par 10 ust 2 umowy generalnej "Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż 
po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy". 
 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do par. 10 ust 2 umowy generalnej następującego 
zapisu: "Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym 
procesie zmiany sprzedawcy”. 
 
Pytanie 7: 
Prosimy o podanie pełnej nazwy OSD, z którym Wykonawca powinien mieć zawartą GUD. 
Prosimy wskazać oddział PGE. 
 
Pełna nazwa OSD,  z którym Wykonawca powinien mieć zawartą GUD brzmi: 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna 
 
 



 
Pytanie 8: 
Wnioskujemy o zmianę zapisów punktu 7a SIWZ poprzez odstąpienie od obowiązku 
przedłożenia wraz z ofertą zawartej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
Generalnej Umowy Dystrybucyjnej. Informujemy, iż powyższe umowy objęte są tajemnicą 
handlową. Wnosimy o dopuszczenie możliwości złożenia w tym miejscu oświadczenia o 
posiadaniu GUD na dowód spełniania warunków udziału w postępowaniu. Nadmieniamy, iż 
niemal 100% Zamawiających wymaga w tym zakresie stosownych oświadczeń! 
 
Zamawiający dopuszcza przedłożenie „Oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy 
Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Sprzedawcą  a OSD”. 
 
Pytanie 9: 
Dotyczy zapisu par 2 ust 2.2 umowy generalnej. Wnosimy o wyjaśnienie o jaką zgodę 
chodzi? W naszej opinii sam fakt podpisania GUD pomiędzy EOB a OSO jest formą zgody 
na sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem systemu dystrybucyjnego OSD. Prosimy o 
doprecyzowanie lub usunięcie w całości zapisu par 2 ust 2.2. 
 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy Generalnej gdyż § 1 
pkt.7 jasno określa wymagania Zamawiającego. 
 
Pytanie 10: 
Wnosimy o usunięcie postanowień z par 4 ust 4 umowy generalnej. W tym miejscu 
wskazujemy, że układy pomiarowe w taryfie B21 są własnością Zamawiającego i to on we 
własnym zakresie i na własny koszt musi je dostosować do zasady TPA. 
 
Zamawiający wykreśla zapisy z par. 4 ust. 4 umowy generalnej. 
 
Pytanie 11: 
W związku z planowanymi zmianami przepisów wykonawczych do ustawy Prawo 
energetyczne, nakładających na sprzedawcę energii elektrycznej dodatkowe obowiązki 
związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności 
energetycznej, które to będą miały odzwierciedlenie w końcowej cenie energii elektrycznej, w 
chwili obecnej sprzedawcy energii elektrycznej uwzględniają w cenie ofertowej ryzyko 
wprowadzenia przedmiotowych obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani 
otrzymaniem oferty obejmującej najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii, 
pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczne jest uzupełnienie zapisów umowy o następującą 
treść: „Ceny określone w ust. .... ulegną zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT lub podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów 
prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do 
tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych 
lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną 
powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia 
ich wejścia w życie." 
 



Zamawiający nie zgadza się na uzupełnienie zapisu proponowaną treścią. 
 
Pytanie 12: 
Dotyczy zapisu par 5 ust 4 umowy generalnej. Wnosimy o wyłączenie obowiązku 
aneksowania zmian w zakresie stawek podatkowych, wynikających ze zmiany stanu 
prawnego. Powyższe powinny obowiązywać od dnia wejścia w życie stosownych przepisów. 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis. 
 
 
Pytanie 13: 
Dotyczy zapisu par 5 ust 2 umowy generalnej. Wnosimy o zastąpienie daty 01.06.2014r 
zwrotem "wejścia w życie umowy". Zwracamy uwagę, że powyższe ceny zostaną 
zastosowane w rozliczeniach z Zamawiającym po wejściu w życie umów i po pozytywnym 
przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy i niekoniecznie będzie to data 01.06.2014r. 
 
Zamawiający z uwagi na to iż, może zaistnieć okoliczność zmiany sprzedawcy, zmienia datę  
rozpoczęcia sprzedaży energii na 01.08.2014r., jednak zastrzega, iż jest to data odnosząca 
się tylko w przypadku zaistnienia okoliczności zmiany sprzedawcy.   
 
Pytanie 14: 
Dotyczy zapisu par 7 ust 1 umowy generalnej oraz umowy sprzedaży. Prosimy o następującą 
zmianę: „Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 
przekazywania danych przez OSD." W tym miejscu wskazujemy, iż Wykonawcy rozliczają 
Państwa na podstawie danych o zużyciu przekazanych przez Operatora za wskazany przez 
niego okres, nie posiadamy wiedzy, czy jest to okres zgodny z okresem rozliczeniowy w 
OSD. 
 
 
Zamawiający pozostawia następujący zapis: „…Okres rozliczeniowy za pobraną energię 
elektryczną czynną dostosowany będzie do okresu rozliczeniowego stosowanego dla PPE 
Odbiorcy końcowego przez OSD…” 
 
 
Pytanie 15: 
Dotyczy zapisu par 2 ust 6.2 umowy sprzedaży. Wnosimy o usunięcie zwrotu „kontroli 
prawidłowości wskazań układów pomiarowych”. Za powyższe Wykonawca nie odpowiada. 
  
Zamawiający pozostawia zapis §2 pkt. 6.2 Umowy sprzedaży energii elektrycznej nie 
zmienionym. 
 
Pytanie 16: 
Dotyczy zapisu par 5 ust 5 umowy sprzedaży. W związku z planowanymi zmianami 
przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne, nakładających na sprzedawcę 
energii elektrycznej dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub 



certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, które to będą miały odzwierciedlenie 
w końcowej cenie energii elektrycznej, w chwili obecnej sprzedawcy energii elektrycznej 
uwzględniają w cenie ofertowej ryzyko wprowadzenia przedmiotowych obowiązków. Jeżeli 
zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty obejmującej najniższą w chwili 
obecnej cenę jednostkową energii, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczne jest 
uzupełnienie zapisów umowy o następującą treść: „Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie w 
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego lub innych 
zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo 
energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe 
obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących 
efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę 
wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie." 
 
Zamawiający pozostawia §5 pkt.5 Umowy sprzedażowej nie zmienionym. 
 
Pytanie 17: 
Dotyczy zapisu par 7 ust 2 umowy generalnej i umowy sprzedaży. Informujemy, iż 
Wykonawca rozlicza Zamawiającego na podstawie cen jednostkowych netto doliczając do 
należności podatek VAT wg obowiązującej stawki. Wnosimy o możliwość zastąpienia cen 
jednostkowych brutto wskazanych w umowach cenami netto oraz zmodyfikowanie zapisów 
par 7 ust 2 umowy generalnej i umowy sprzedaży. 
 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane modyfikacje. 
 
Pytanie 18: 
Dotyczy zapisu par 7 ust 2 umowy sprzedaży. W tym miejscu wskazujemy, iż Wykonawca 
rozlicza Zamawiającego na podstawie danych o zużyciu przekazanych przez Operatora za 
wskazany przez niego okres. Infonmacje te są przekazywane systemowo na platfonmie 
wymiany informacji, a obsługa „ręczna” tych danych, ze względu na ich ilość, nie jest 
możliwa. Tym samym wnosimy o usunięcie zapisu dot. rozliczania na podstawie informacji 
przekazanych przez Odbiorcę. 
 
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu dot. rozliczania na podstawie informacji 
przekazanych przez Odbiorcę. 
 
Pytanie 19: 
Dotyczy zapisu par 8 ust 1 umowy sprzedaży. Wnosimy o zmianę z „zgodnie z cyklem 
rozliczeniowym stosowanym przez OSD" na „zgodnie z okresem przekazywania danych przez 
OSD." W tym miejscu wskazujemy, iż Wykonawcy rozliczają Państwa na podstawie danych 
o zużyciu przekazanych przez Operatora za wskazany przez niego okres, nie posiadamy 
wiedzy, czy jest to okres zgodny z okresem rozliczeniowy w OSD. 
 
Zamawiający pozostawia §8 pkt.1 Umowy sprzedaży nie zmienionym. 



 
Pytanie 20: 
Dotyczy zapisu par 10 ust 1 umowy sprzedaży. Informujemy, że sprzedaż energii elektrycznej 
dla odbiorcy końcowego z grupy taryfowej B21 nastąpi po pozytywnie przeprowadzonym 
procesie zmiany sprzedawcy. Prosimy o włączenie tego postulatu do treści par 10 ust 1 
umowy sprzedaży. 
 
§ 10 ust. 1umowy sprzedaży otrzymuje brzmienie: 
1.Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej czynnej na warunkach 
wynikających z oferty nastąpi od dnia 01.06.2014r. (w wypadku zaistnienia okoliczności 
zmiany sprzedawcy od dnia 01.08.2014r.) po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia 
do sieci OSD oraz po skutecznym rozwiązaniu obowiązujących umów oraz po uprzednim 
zawarciu niniejszej umowy i  umów o świadczenie usług dystrybucji oraz po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany Sprzedawcy, z zastrzeżeniem Odbiorcy końcowego 
grupy taryfowej Biznes Plus B-21, wymienionego w Załączniku Nr 4 do SIWZ, który posiada 
kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej podpisaną na czas nieokreślony z 
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.  
§ 10 ust. 2 umowy sprzedaży otrzymuje brzmienie: 
 
2. Umowa zawarta zostaje na czas określony, tj. od dnia 01.06.2014r. (w wypadku zaistnienia 
okoliczności zmiany sprzedawcy od dnia 01.08.2014r.) do dnia 31.05.2016r.  
Ponadto Zamawiający dopuszcza aneksowanie umowy z przyczyn, które nie mogły być 
przewidziane przez Zamawiającego.  
 
 
Pytanie 21: 
W związku z faktem, iż w świetle nowych IRiESD nie jesteśmy w stanie zmienić grup 
taryfowych podczas procesu zmiany sprzedawcy (umowa o świadczenie usług dystrybucji 
zawierana jest na warunkach dotychczasowej umowy kompleksowej w zakresie warunków 
technicznych świadczenia usług dystrybucji) a Zamawiający powinien zmienić grupy 
taryfowe przed procesem zmiany sprzedawcy lub po przeprowadzeniu procesu prosimy  
o informację czy Zamawiający przewiduje zmianę grup taryfowych oraz wnosimy  
o wykreślenie z treści umowy sprzedaży oraz pełnomocnictwa wszelkich zapisów 
dotyczących zmiany taryf. 
 
Zamawiający nie przewiduje zmian grup taryfowych, jednak Zamawiający nie jest w stanie 
przewidzieć czy nie zaistnieje taka potrzeba w przyszłości z uwagi na dysponowanie 
budynkami użyteczności publicznej. 
 
Pytanie 22: 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 
procesu zmiany Sprzedawcy między innymi: numer licznika, numer ewidencyjny lub numer 
PPE, numer aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia oraz okres wypowiedzenia 
dotychczasowej umowy, nazwa dotychczasowego Sprzedawcy. 
 



Zamawiający przekaże niezbędne dane w celu przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


