
Odpowiedzi na zapytanie 1

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2020 Data: 23.11.2020 r.

Dotyczy:  Zakup energii  elektrycznej  na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp.  z  o.  o. (Znak
postępowania 3045/2020)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z  późn. zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące pytania:

Pytanie Nr 1 dot.  SIWZ – rozdział IV pkt 3 lit. b), 
Załącznik Nr 1(1) - Formularz asortymentowo-cenowy  Wykonawca wskazuje, iż wolumen podany w –
rozdział IV pkt 3 lit.  b) i  w załączniku nr 1(1) - Formularz asortymentowo-cenowy różnią się. Prosimy
o ujednolicenie szacowanego wolumenu, który będzie podstawą wyceny oferty dla Państwa. 
Odpowiedź: Zamawiający określa iż szacowany wolumen, który ma być podstawą wyceny oferty
wynosi: 3.700,00 MWh w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r. Modyfikacja Nr 1 z dn. 23.11.2020 r.
Załącznik Nr 1(1)  FAC  Zakup energii. 

Pytanie Nr 2 dot. SIWZ – rozdział IV pkt 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 
Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualne rozdzielone umowy: na sprzedaż energii elektrycznej
i na  świadczenie usług dystrybucji.

b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
Odpowiedź:  Zamawiający określa  iż  procedura  zmiany  sprzedawcy  była  już  przeprowadzana
w przeszłości.

c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 
określony, czy nieokreślony? 
Odpowiedź: Zamawiający określa iż umowy dystrybucyjne są zawarte na czas nieokreślony.

d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
Odpowiedź:  Dotychczasowym  sprzedawcą  energii  elektrycznej   jest  Szczecińska  Energetyka
Cieplna Sp. z o. o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin.

e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii 
elektrycznej? 
Odpowiedź: Umowa zawarta jest na czas określony do 31.12.2020 r., bez okresu wypowiedzenia

f)  Czy  Zamawiający  samodzielnie  wypowie  obowiązujące  umowy  w  terminach  pozwalających  na



skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
Odpowiedź:  Zamawiający  upoważni  Wykonawcę  do  wypowiedzenia  obowiązującej  umowy
w terminie pozwalającym na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy.

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 ?
Odpowiedź:  Zamawiający  na  dzień  dzisiejszy  nie  posiada  takich  umow.  Jeżeli  będzie  takowe
posiadał, wówczas skorzysta albo z samodzilenego zawrcia umowy dystrybycyjnej albo powierzy
to zadanie sprzedawcy – każorazowo wybór będzie należał do Zamawiajacego. 

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: Nie.

Pytanie Nr  3 dot. SIWZ – rozdział IV pkt 3
Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  udzielenie  informacji  czy  układy  pomiarowo-rozliczeniowe w
grupach  taryfowych  B  są  lub  będą  dostosowane   do   zasady   TPA  przed   terminem  realizacji
zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej
daty  do  kiedy  Zamawiający  dostosuje  swoje  układy  pomiarowo-rozliczeniowe   do   zasady  TPA.
Jednocześnie   informujemy,   że   w   przypadku   braku   dostosowania   przez   odbiorcę   układów
pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest
niemożliwa.
Odpowiedź: Zamawiający określa iż układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są
dostosowane do zasady TPA.

Pytanie Nr 4 dot. SIWZ – rozdział IV pkt 3
Zwracamy  się  z  zapytaniem,  czy  Zamawiający przekaże  niezbędne  dokumenty  do przeprowadzenia
procedury  zmiany  sprzedawcy  najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy?Wyłoniony  Wykonawca  będzie
potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:-dokument nadania numeru NIP;-dokument nadania
numeru  REGON;-KRS  lub  inny  dokument  na  podstawie  którego  działa  jednostka;-dokument
potwierdzający  umocowanie  danej  osoby  do  podpisania  umowy  sprzedaży  energii elektrycznej oraz
pełnomocnictwa.
Odpowiedź: Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie Nr 5 dot. SIWZ– rozdział V pkt 1
Wykonawca informuje, iż biorąc pod uwagę:• termin na złożenia oferty i rozstrzygnięcie przedmiotowego
postępowania;• termin na podpisanie umowy;• obowiązujący, zgodnie z IRiESD OSD, 21 dniowy termin na
przeprowadzenie  procesu  zmiany  sprzedawcy;rozpoczęcie  sprzedaży  od  dnia  01.01.2021nie  jest
możliwe. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii i
modyfikację dokumentacji przetargowej w tym zakresie. Ponadto  wykonawca  informuje,  że  rozpoczęcie
sprzedaży  w  ramach  przedmiotowego postępowania możliwe jest nie wcześniej niż po rozwiązaniu
dotychczasowych umów sprzedaży energii  elektrycznej  lub  umów  kompleksowych  na  podstawie,
których  Zamawiający  nabywa  energię elektryczną,  skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany
sprzedawcy  u  OSD  oraz  wejściu  w  życie  umów  o  świadczenie  usług  dystrybucyjnych.  Z  uwagi  na
powyższe  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  dokonanie  następującej  modyfikacji  w/w  zapisu:
„Zamawiający  wymaga,  aby  energia  elektryczna  była  dostarczana  w  okresie  od  01.01.2021  r.  do



31.12.2022  r.,  lecz   nie   wcześniej,   niż   po   zawarciu   umów   dystrybucyjnych,  pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”
Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga,  aby  energia  elektryczna  była  dostarczana  w  okresie
01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. , lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze
zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

Pytanie Nr 6 dot. SIWZ – rozdział V pkt 3
Z uwagi na przedmiot zamówienia Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu w całości.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja nr 1 z dn. 23.11.2020 r. SIWZ.

Pytanie Nr 7 dot. SIWZ – rozdział VI pkt 3 ppkt 1); rozdział VIII pkt  5 ppkt 9)
Zamawiający w rozdział VI pkt 3 ppkt 1) jako jeden z warunków udziału w postępowaniu oraz  w  rozdziale
VIII   pkt     5.   ppkt   9)  jako jedną z formalności,  którą należy dopełnić jest  przedłożenie dokumentu
potwierdzającego,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia.  Mając  na  uwadze  powyższe,
Wykonawca zwraca się  z  prośbą o  potwierdzenie,  iż  w sytuacji  posiadania  przez  Wykonawcę polisy
ubezpieczeniowej  spełniającej  wymagania  przedstawione  przez  Zamawiającego,   której   termin
obowiązywania   dobiega   końca   z   dniem   31.12.2020   r.   tj.   przed  rozpoczęciem  realizacji
przedmiotowego  zamówienia,  Zamawiający  uzna  powyższy  dokument  jako  potwierdzenie  spełnienia
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania oferty i dopuści zastąpienie aktualnej polisy nową
umową ubezpieczeniową (obejmującą okres od 01.01.2021  r.  do 31.01.2021 r.) w późniejszym terminie
(w przypadku takiego oczekiwania).Wyjaśniamy, że umowy ubezpieczeniowe zawierane lub przedłużane
są co do zasady w miesiącu grudniu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 8 dot. SIWZ – rozdział XIV pkt 1 zdanie drugie
Z  uwagi  na  przedmiot  zamówienia  Wykonawca  wnioskuje  o  wykreślenie  zdania  drugiego  w  pkt  1
w całości.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja nr 1 z dn. 23.11.2020 r. SIWZ.

Pytanie Nr  9 dot. SIWZ – rozdział XVI 
Zwracamy  się  z  zapytaniem,  czy  Zamawiający  dopuści  zawarcie  umów  drogą korespondencyjną?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie Nr 10 dot. SIWZ – rozdział XVII 
Wykonawca wnosi o  odstąpienie  od  zabezpieczeń  i  usunięcie  zapisów  dotyczących zabezpieczenia
należytego  wykonania  umowy  w  całości  i  wprowadzenie  zapisu  o  treści:  „Zamawiający  nie  wymaga
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”Pozostawienie  zapisów  dotyczących  wymogu
wniesienia   zabezpieczenia   wykonania   umowy  spowoduje  konieczność  podwyższenia  ceny  jaka
składana będzie Państwu w ofercie.
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. Modyfikacja.

Pytanie Nr 11 dot. SIWZ – załącznik numer 1 formularz oferty
Wykonawca informuje, iż treść pkt 6 wymaga korekty.
Odpowiedź:  Treść  pkt  6  Załącznika  Nr  1  –  Formularz  oferty  po  korekcie:  Oświadczamy,  pod
rygorem  odrzucenia  naszej  oferty,  że  zaoferowany  przez  nas  przedmiot  zamówienia, spełnia
wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ, opisie przedmiotu zamówienia i projekcie
umowy. Modyfikacja Nr 1 Załącznika Nr 1 – Formularz oferty z dn. 23.11. 2020 r.



Pytanie Nr 12 dot. – SIWZ – załącznik nr 2 – projekt umowy §2 ust. 1
Informujemy,  że  zgodnie  z  zapisami  Instrukcji  Ruchu  i  Eksploatacji  Sieci  Dystrybucyjnej  (IRiESD)
poszczególnych  OSD,  zatwierdzonych  przez  Prezesa  URE,  do  rozpoczęcia  sprzedaży  energii
elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy
oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do pytania nr
5  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  zmodyfikowanie  zapisu  do  treści:„Umowa  wchodzi  w  życie  w
zakresie  każdego  punktu  poboru  z  dniem  .......,  lecz  nie  wcześniej,  niż  po  zawarciu  umów
dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze  zmiany  sprzedawcy  i przyjęciu umowy do
realizacji przez OSD”.Umowa zawarta jest na okres od........................ do 31.12.2022 r.
Odpowiedź: Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2021 r., lecz
nie  wcześniej  niż  po  pozytywnie  przeprowadzonej  procedurze  zmiany  sprzedawcy  i  przyjęciu
umowy do realizacji przez OSD. Umowa zawarta jest na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Pytanie Nr 13 –SIWZ – załącznik nr 2 – projekt umowy §3ust. 5 i ust.8
Wykonawca informuje,  że  może wystawiać  faktury tylko  w oparciu  o  okresy  rozliczeniowe i   o  dane
pomiarowe udostępnione/przekazywane Wykonawcy przez OSD. W celu poprawnego określenia zapisów
prosimy o ich modyfikację do treści:ust. 5„Należność  Sprzedawcy  za  zużytą  energię  elektryczną  w
okresach  rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD, obliczana będzie indywidualnie dla
punktu poboru jako iloczyn ilości  sprzedanej  energii  elektrycznej  ustalonej  na  podstawie  danych
pomiarowo-rozliczeniowych  udostępnionych  Wykonawcy  przez  OSD  i  ceny  jednostkowej  energii
elektrycznej  określonej  w §3ust.1 umowy.  ust.  8„Rozliczenia kosztów sprzedanej  energii  odbywać się
będą  na podstawie  danych  pomiarowo-rozliczeniowych  i  w  okresach  rozliczeniowych  udostępnionych
Wykonawcy przez OSD.”
Odpowiedź: Zamawiający umieszcza te zapisy w Modyfikacji Nr 1 z dn 23.11.2020 r. Załącznika Nr 2
– Projekt Umowy. 
Ust. 5 ,,Należność  Sprzedawcy  za  zużytą  energię  elektryczną  w  okresach  rozliczeniowych
udostępnionych Wykonawcy przez OSD, obliczana będzie indywidualnie dla  punktu poboru jako
iloczyn ilości  sprzedanej  energii  elektrycznej  ustalonej  na  podstawie  danych  pomiarowo-
rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej energii elektrycznej
określonej w §3ust.1 umowy''. 
Ust.  8  „Rozliczenia  kosztów  sprzedanej  energii  odbywać  się  będą  na  podstawie  danych
pomiarowo-rozliczeniowych  i  w  okresach  rozliczeniowych  udostępnionych  Wykonawcy  przez
OSD.”

Pytanie Nr 14 –SIWZ – załącznik nr 2 – projekt umowy §3 ust. 6
Indywidualny  nr  konta  na  jaki  należy  uiszczać  należności  z  tytułu  umowy  zawartej  w  wyniku
rozstrzygnięcia  przedmiotowego  postępowania  wskazywany  będzie  każdorazowo  w  wystawianych
przez Wykonawcę fakturach VAT i może zostać zmieniony w trakcie trwania umowy. Z uwagi na powyższe
prosimy  o  usunięcie  zapisów,  w  których  Zamawiający  oczekuje  podania  numeru  konta  do  realizacji
umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja Nr 1 z dn. 23.11.2020 r.  Załącznika Nr 2 –
Projekt Umowy.

Pytanie Nr 15 – SIWZ – załącznik nr 2 –projekt umowy §3 ust. 7
Zamawiający  określił  dzień  zapłaty  faktur  VAT  jako  datę  obciążenia  rachunku Zamawiającego.
Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia  świadczenia
pieniężnego,  a  także  zgodnie  z  zasadami  obowiązującymi  w  obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty
uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest
zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o  zmianę treści zapisu w sposób
następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja Nr 1 z dn. 23.11.2020 r.  Załącznika Nr 2 –
Projekt Umowy.

Pytanie Nr 16 – SIWZ – załącznik nr 2 – projekt umowy §6 ust. 1
Informujemy,  że  zapisy  dotyczące  kar  umownych  są  nieproporcjonalne,  przez  co  naruszają  zasadę
równości  stron  w  stosunku  cywilnoprawnym.  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  wprowadzenie
adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości.  W przypadku wyrażenia
zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony
ponoszą  wobec  siebie  odpowiedzialność  odszkodowawczą  na  zasadach  ogólnych  do  wysokości
poniesionej  szkody  (straty)”.  Informujemy jednocześnie,  że  zapisy  w obecnym kształcie  wpływają  na
wzrost  ryzyka  związanego  z  realizacją  umowy  po  stronie  Wykonawcy,  co  z  kolei  może  negatywnie
wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie
ust. 2 w całości.
Odpowiedź: Zamawiający usunął ust 2 §6 z Załącznika nr 2 – Projekt Umowy, oraz dodał w ust 1 §6
modyfikację wnioskowanych zapisów. Modyfikacja Nr 1 z dn. 23.11.2020 r. Załącznika Nr 2- Projekt
Umowy.

Pytanie Nr 17– SIWZ – załącznik nr 2 – projekt umowy §6 ust. 3
Wykonawca informuje, że przerwy w sprzedaży energii  możliwe są również w  przypadku wystąpienia
awarii  w systemie, działalności osób trzecich oraz z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD, za
które  Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności.  Z  uwagi  na  powyższe  Wykonawca  zwraca  się  z
wnioskiem o modyfikację zapisów poprzez uwzględnienie powyższych sytuacji.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację w §6 ust. 3  Załącznika nr 2 – Projekt Umowy.
Modyfikacja Nr 1 z dn. 23.11.2020 r. Załącznika Nr 2- Projekt Umowy.

Pytanie Nr 18 – SIWZ 
Czy  Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  stosownego  pełnomocnictwa  do  zgłoszenia  w  imieniu
Zamawiającego  zawartej  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  do  OSD  oraz  wykonania  czynności
niezbędnych  do  przeprowadzenia  procesu  zmiany  sprzedawcy  u  OSD  według  wzoru  stosowanego
powszechnie  przez  Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy
Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego
ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
Odpowiedź:  Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  stosownego  pełnomocnictwa  do  zgłoszenia  w
imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania
czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru
stosownego powszechnie przez Wykonawcę. 

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

           Z poważaniem


