
 

Sejny, 04-06 - 2018r. 
 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. 
ul. 1 Maja 15 
16 -500 Sejny  

 
Dotyczy: zakupu energii elektrycznej na potrzeby PGK w Sejnach sp. z o.o. 
 

 Wszyscy oferenci 

 

 

 

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164)   wyjaśniam 

zainteresowanym treści SIWZ dotyczącej postępowania na dostawę energii 

elektrycznej do obiektów PGK w Sejnach 

 

 

 
Pytanie 1  
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie konkretnej i jednoznacznej informacji na temat 
szacowanej ilości energii (w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu 
poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo – taryfa C12a) w okresie zamówienia. 
Obowiązkiem zamawiającego jest podjęcie wszelkich możliwych środków w celu 
wyeliminowania elementu niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia 
poprzez maksymalnie jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia. Nie 
można bowiem wyliczyć ewentualnego kosztu ryzyka, którego wykonawca nie ma 
możliwości zidentyfikować, z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpującej informacji, co w 
konsekwencji przełoży się na niemożność wyliczenia przez wykonawcę rzeczywistych 
kosztów realizacji zamówienia. 
Wnioskujemy o odpowiednią modyfikację Formularza oferty oraz załącznika OPZ, poprzez 
ujednolicenie wolumenu. 
Prosimy także o usunięcia zdania: „Energia elektryczna powinna spełniać standardy 
techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami”, gdyż zapis ten dotyczy zobowiązań OSD. 

Odpowiedź: 
 Po podsumowaniu oferta zamówienia wynosi 792198 kWh. C-21-533498, C-12A- 
258700 zgodnie z załącznikiem ofertowym.  



 

 
Pytanie 2 
 Projekt umowy § 2 ust.2 p.6. 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.” 

Odpowiedź: 
 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 
Projekt umowy § 2 ust.2 p.1). Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość 
i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie 
Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną 
weryfikacje zgłoszeń umowy przez OSD.  Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą 
o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za 
terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający zobowiązuje się do terminowego i prawidłowego dostarczenia danych 
do przeprowadzenia procedury. 
 
 Pytanie 4 
Projekt umowy § 5 ust.1. 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: 



 

Tak, Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów 
wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-
rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD. 
 
Pytanie 5 
Projekt umowy § 5 ust.3 oraz Projekt umowy § 6 ust.1. 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? 

Odpowiedź: 
Po przekroczeniu wartości zamówienia Zamawiający ureguluje  należności za 
dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy na zasadach wyłonionych w 
przetargu. 
 
Pytanie 6 
Projekt umowy § 5 ust.6. Prosimy o wskazanie jakie powiatowe jednostki organizacyjne 
Zamawiający ma na myśli oraz, czy jednostki te posiadają osobne numery NIP? 
Odpowiedź 

Jest jeden Zamawiający PGK w Sejnach Sp. z o.o. 
 
Pytanie 7 
Projekt umowy § 6 ust.3 jest zapis: „Odbiorcy końcowi zakupią od Sprzedawcy mniejszą lub 
większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w Załączniku Nr 
1 do umowy, 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”. Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest 
możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym 
prosimy o dodanie do zapisu treści, iż „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ 
umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie 
zamówienia grup taryfowych” . 

Odpowiedź: 



 

Tak, „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w 
ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup 
taryfowych” . 
 
 Pytanie 8 
Projekt umowy § 9 ust.1 oraz Projekt umowy § 9 ust.3. Informujemy, że zgodnie z art. 6b 
ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy 
o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na 
zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy 
ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy 
odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego 
zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(…)po 
uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty zaległych i bieżących należności”. 
Odpowiedź: 

Sugestia nie zostanie uwzględniona 
Pytanie 9 
Projekt umowy § 11 ust.1 i 2. Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia 
umowy bez podania przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę 
zasadniczo w każdym czasie. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, stanowiący, iż umowę zawiera się na czas oznaczony, należy 
stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło 
zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki 
zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę 
wykonywany w sposób prawidłowy. Ponadto, racjonalna kalkulacja wartości zamówienia 
jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca może przewidzieć, przez jaki okres strony 
umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie 
przedmiotowych zapisów. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy, określone w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Odpowiedź: 
Sugestia nie zostanie uwzględniona. 
 
Pytanie 10 
Projekt umowy § 10 ust.3. W związku z obowiązkami Wykonawcy zwracamy 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  
b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? 
c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na 
czas określony, czy nieokreślony? 
d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?  
e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży 
energii elektrycznej? 
f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach 
pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni 
do tej czynności Wykonawcę? 



 

g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji 
w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe 
oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na 
czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany 
sprzedawcy ? 
h) 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 rozdzielone  umowy, sprzedaży energii elektrycznej i umowę 
na świadczenie usług dystrybucji  
 b. tak 
 c. na czas określony 
d. PGE Obrót SA Oddział z siedzibą w Białymstoku 
e. 31-07-2018 r. 
f. upoważni wykonawcę 
g. upoważni wykonawcę 
h. umowa wygasa 31-07-2018r. 
 
Pytanie 11 
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: 
Tak, Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia 
procedury. 
 
Pytanie 12 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej 
w dniu podpisania umowy? 
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 
a) danych 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); 
- planowane roczne zużycie energii; 
- numer licznika; 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 



 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
- numer ewidencyjny PPE; 
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 
b) 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 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: 

. Nie przewiduję się przygotowania oferty w wersji edytowalnej 

 

 

 
Pytanie 13 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą 
korespondencyjną? 

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 
 
Pytanie 14 
Prosimy o udostępnienie załączników koniecznych do przygotowania oferty w wersji 
edytowalnej w celu jej sprawnego przygotowania. 

Odpowiedż: 
 Nie przewiduję się przygotowania oferty w wersji edytowalnej. 
 
 
  
 

 

 

 

 



 

 

 


