
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: 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy dla wszystkich obiektów objętych 
postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy czy 
po raz kolejny? 

 
Procedura zmiany sprzedawcy dla obiektów objętych postępowaniem dokonywana 

jest po raz drugi z wyjątkiem obiektu taryfy B-21, gdzie poprzednia procedura była nie 
skuteczna z uwagi na nie przystosowanie układu pomiarowego.  
 
Pytanie 2: 

Czy jest możliwe podpisanie umów drogą korespondencyjną? 
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

 
Pytanie 3: 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel? Wyłoniony Wykonawca będzie 
potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego 
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 okresy wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
- numer ewidencyjny; 
- numer PPE. 
Nieudostępnienie powyższych informacji po wyłonieniu Wykonawcy, skutkować będzie 
negatywnym przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy. 
 

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

 
 



Pytanie 4: 
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo oraz niezbędne dokumenty 

(KRS, NIP, REGON) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy? 
Zamawiający przekaże niezbędne dane wraz z pełnomocnictwem. 

 
Pytanie 5: 

Uprzejmie informujemy, iż w grupie taryfowej B21 układy pomiarowo-rozliczeniowe 
są własnością Zamawiającego lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W związku z 
powyższym na Zamawiającym lub na OSD spoczywa obowiązek dostosowania ich do zasad 
TPA. Prosimy zatem o wykreślenie z SIWZ oraz wzoru umowy, iż to Wykonawca na własny 
koszt dostosuje układy pomiarowo – rozliczeniowe, aby możliwe było rozpoczęcie dostaw 
lub o całkowite wyłączenie z przedmiotu przetargu obiektów, które nie mają dostosowanych 
układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA. 
 
Zamawiający dla odbiorcy grupy taryfowej B21 celowo zawarł obowiązek dostosowania 
układu pomiarowo-rozliczeniowego po stronie potencjalnego Wykonawcy. Należy więc w 
przypadku Odbiorcy taryfy B-21 podać w ofercie koszt zł brutto/kWh oraz wkalkulować kwotę  dostosowania 
tych układów pomiarowych. 
Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie przedmiotowego zapisu. 
 
Pytanie 6: 

Prosimy o wyjaśnienie: czy Zamawiający zakłada, iż zużycie energii elektrycznej oraz 
punktów poboru energii elektrycznej może się zwiększyć bądź zmniejszyć o 15% czy o 20%? 
Czy w przypadku zwiększenia zamówienia zastosowane zostanie zamówienie uzupełniające? 
Zapisy SIWZ są w tym temacie niejednoznaczne. 

 
Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana w Załączniku nr 4 do SIWZ 
stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec 
zwiększeniu o maksymalnie 15 % w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych 
Odbiorców końcowych. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia 
energii wskazanej w Załączniku nr 4 do SIWZ, przy czym zwiększenie nie może przekroczyć 
15% w stosunku do prognozy) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb 
poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia 
Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny 
energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych 
żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy 
Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Sprzedawcy mniejszą lub 
większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w Załączniku Nr 
4 do SIWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE dla 
poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej 
lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych 
PPE.  
Zamawiający zastrzega sobie, że możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów 
(punktów poboru energii) wymienionych w załączniku nr 4 do SIWZ. 
Zamówienia uzupełniające są więc przewidziane do 15% wartości.  
W Załączniku Nr 2 Umowa Generalna Sprzedaży Energii Elektrycznej Czynnej dodaje się 
zapis w §6 pkt.4 „ Zamawiający przewiduje zastosowanie zamówień uzupełniających do 15% wartości zamówienia.” 
 



 
Pytanie 7: 

Zamawiający zakłada obowiązek realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej od 
dnia 01-06-2014r., jednakże zaznaczamy, iż w celu rozpoczęcia sprzedaży energii 
elektrycznej wykonawca musi wykonać szereg czynności w celu wdrożenia sprzedaży a w 
tym przeprowadzić procedurę zmiany sprzedawcy w OSD, z uwagi na czas trwania procedury 
zmiany sprzedawcy, którą określa Operator Systemu Dystrybucyjnego w swoim IRiESD i jest 
to: 
- w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy 30 dni 
- w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy 30 dni. 
 Uwzględniając zatem, że umowa zostanie podpisana po 24-05-2014r., czyli po okresie 
umożliwiającym zgłoszenie realizacji umowy na 01-06-2014r., a Zamawiający musi jeszcze 
uwzględnić czas dla Wykonawcy na sporządzenie wniosków zmiany sprzedawcy, jak i 
uzupełnienie niezbędnych do nich informacji oraz przeprowadzenie procedury zmiany 
sprzedawcy, wnioskujemy o datę rozpoczęcia sprzedaży od -1-07-2014r. 
 
Zamawiający zmienia datę rozpoczęcia sprzedaży od 01.08.2014r. dla taryf : 
1) C-21  
2) C-11  
3) C12a  
4) G-11  
Z kolei dla taryfy B-21 rozpoczęcie dostaw energii zgodnie z zaproponowanymi stawkami po 
przetargowymi dla odbiorcy B-21 nastąpią w możliwie najszybszym terminie po dostosowaniu tego 
układu przez Wykonawcę/Oferenta. 
 
 
 
Pytanie 8: 
  W przypadku braku zgody na powyższą modyfikację, Wykonawca prosi 
Zamawiającego o wskazanie jak Wykonawca ma zrealizować umowę sprzedaży ze 
wszystkimi obowiązującymi zasadami i przepisami regulującymi umowę sprzedaży i jej 
wdrożenie, ponieważ w opinii Wykonawcy termin narzucony przez Zamawiającego jest nie 
możliwy do realizacji. 
 
Zamawiający wyraził zgodę na zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii na 
01.07.2014r. zgodnie z odpowiedzią do pkt. 7. 
 
Pytanie 9: 
 Prosimy o wykreślenie z pkt. 7.1 SIWZ „umowy z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego” i zastąpienie jej „Oświadczeniem o posiadaniu Generalnej Umowy 
Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Sprzedawcą  a OSD”. Generalna Umowa Dystrybucyjna 
jest objęta tajemnicą handlową pomiędzy Wykonawcą a OSD i jej treści nie możemy ujawnić. 
 
Zamawiający wyraża zgodę na możliwość przedłożenia Zamawiającemu „Oświadczenia o 
posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Sprzedawcą  a OSD” 
 
Pytanie 10: 
 Prosimy o modyfikację w kwestionariuszu ofertowym w „cenie całkowitej brutto” 
jednostki zł/kWh na zł brutto. 
 



Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. 
 
Pytanie 11: 
 Par. 2 ust. 2 pkt 2 umowy generalnej sprzedaży energii elektrycznej – co wg Państwa 
oznacza pisemna zgoda OSD na pośrednictwo przez sieć? Prawo energetyczne nie wskazuje 
takiego obowiązku wobec Sprzedawcy. Wnosimy o jego wykreślenie. 
 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy Generalnej gdyż § 1 pkt.7 
jasno określa wymagania Zamawiającego. 
 
Pytanie 12: 
 Par. 9 ust. 1 umowy generalnej sprzedaży energii elektrycznej – prosimy zmienić 
dostosowując treść do zmienionych przepisów prawa energetycznego, wykreślić 
dotychczasową treść i wpisać nową w brzmieniu: „Wykonawcy przysługuje prawo złożenia 
do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku, gdy Zamawiający zwleka 
z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”. 
§9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej dla Odbiorcy końcowego, w przypadku 
nie uiszczenia przez niego należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych  
z dostarczaniem tej energii przez co najmniej okres 30 dni po upływie terminu płatności, z 
uwzględnieniem wcześniejszego pisemnego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności.  
 
Pytanie 13: 
 Par. 12 ust. 3 umowy generalnej sprzedaży energii elektrycznej – zapis jest 
niedokończony. Co strony ustalają? 
 
§12 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
1. Strony ustalają, że: 

1) zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej 
Umowy, odbywać się będzie na drodze pisemnego powiadomienia Sprzedawcy 

2) zmiana nazwy punktu poboru energii elektrycznej wymienionego w Załączniku nr 1 do 
niniejszej Umowy, odbywać się będzie na drodze pisemnego powiadomienia Sprzedawcy 

 
 
Pytanie 14:  
 Par. 5 ust. 5 umowy generalnej sprzedaży energii elektrycznej – prosimy zmienić 
wyrażenie „może podlegać” na „podlega”. 
§5 pkt.5 otrzymuje brzmienie: 
 
W umowie generalnej zapis Par. 5 ust. 5 nie istnieje, wobec tego Zamawiający nie może 
udzielić odpowiedzi. 
 
Pytanie 15: 
 Par. 6 ust. 2 umowy generalnej sprzedaży energii elektrycznej - prosimy zmienić 
wyrażenie „może podlegać” na „podlega”. 
 
§6 pkt.2 otrzymuje brzmienie: 



Wartość zamówienia brutto wskazana w ust. 1 podlega zmianie jedynie w przypadku ustawowej 
zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT w stosunku do stawki podatku VAT obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.  
 
Pytanie 16: 
 Par. 9 ust. 3 umowy generalnej sprzedaży energii elektrycznej - prosimy zmienić, 
dostosowując treść do zmienionych przepisów prawa energetycznego, wykreślić 
dotychczasową treść i wpisać nową w brzmieniu: „Wykonawcy przysługuje prawo złożenia 
do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku, gdy Zamawiający zwleka 
z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”.  
 
§9 pkt.3 otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania 
energii w przypadku, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej 
przez okres 30 dni po upływie terminu płatności oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego o tym fakcie”. 
 
 
Pytanie 17: 
 Par. 12 ust. 3 umowy generalnej sprzedaży energii elektrycznej – zapis jest bardzo 
zawiły. Prosimy o jego wyjaśnienie. 
 
Zamawiający celowo umieścił takie zapisy, gdyż Odbiorcami Końcowymi są budynki 
użyteczności publicznej a w przeważającej liczbie są to placówki szkolne, które z uwagi na 
okres trwania planowanej umowy mogą ulec przekształceniu tj. likwidacji, połączeniu czy 
też zmianę nazwy. Również z uwagi na to, iż Powiat Ostrowiecki planuje inwestycje w 
zakresie szkolnictwa, nie wykluczone jest powstanie nowych obiektów np. o charakterze 
sportowym (boiska, hale, stadiony przyszkolne, warsztaty zawodowe). 
 
Pytanie 18: 
 Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa 
dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w 
przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze 
czynności związane ze zgłoszeniem umowy do sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego 
Operatora Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z tym prosimy o 
przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami. 
 
Wszyscy Odbiorcy końcowi są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ostrowieckiego. Obiekty te 
stanowią własność Powiatu Ostrowieckiego. Ponadto zostało  zawarte Porozumienie w dniu 
28.02.2014r. w sprawie wspólnego przeprowadzania postępowania na dostawę energii 
elektrycznej dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych. 
 
 
Pytanie 19: 
 Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ (w szczególności załącznika nr 4) w 
wersji edytowalnej. 
 
Zamawiający udostępni Załącznik Nr 4 do SIWZ w wersji edytowalnej.  
 
 



Zamawiający wprowadza zmiany w Załączniku Nr 2 do SIWZ- UMOWA GENERALNA 
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ   
 
W §10 pkt.1 otrzymuje brzmienie: 
„Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony, tj. od 01.08.2014r. do dnia 31.05.2016r. z 
możliwością jej Aneksowania. 
 

                                     
 

Z uwagi na przystąpienie do wspólnego zamówienia publicznego odbiorcy taryfy 
Biznes Plus B-21 tj ZOZ w Ostrowcu Św., gdzie występują dwa PPE nie dostosowane do 
wymogów świadczenia przesyłu energii i jak wskazują potencjalni oferenci wymagają  
uprzedniego dostosowania, oraz mając na uwadze zmiany w Ustawie Prawo Energetyczne 
Dz.U. z 2012r. poz. 1059 oraz z 2013r. poz. 984 i poz. 1238 z późn. zm., należy do w/w 
postępowania wprowadzić następujący kod CPV z uwagi na to, że niezbędne będą do 
wykonania roboty elektryczne w zakresie dostosowania PPE : 

 
 CPV 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne. 
 

 Zmiany powyższe dotyczą zarówno pierwotnego ogłoszenia, jak i SIWZ oraz 
Umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


