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RRG.III.271.10.2019 

Wszyscy Wykonawcy biorący 

udział w postępowaniu. 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA. 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. „Kompleksowa dostawa energii 

elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy 

Harasiuki w 2020 roku. 
 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 1843), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań 

Wykonawców dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ ) na 

udzielenie zamówienia pn.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 

i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy Harasiuki w 2020 

roku.” 

Pytanie 1 

SIWZ pkt 13.6 

Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej jaką jest kWh wszystkie 

przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z 

dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi Taryfami 

za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy 

Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech 

miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia  brutto oraz wartości 

netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku?  

Pytanie 2 

Załącznik nr 5 do SIWZ  

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, 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 ulegają 



automatycznie zmianie od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzania 

aneksu do umowy.""  

Ponadto Wykonawca informuję, 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 

informuję, że wysokość cen energii elektrycznej w grupie taryfowej Gxx określa ww. 

taryfa." 

 

Pytanie 3 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą 

korespondencyjną? 

Pytanie 4 

Załącznik nr 5 do SIWZ pkt 15e)  

Wykonawca wnosi o rezygnację w przedmiotowym zapisie z obowiązku 

zamieszczania na fakturze VAT informacji o numerze licznika energii elektrycznej, 

a także rozliczenia energii czynnej na podstawie wskazań bieżących i wskazań 

poprzednich licznika oraz mnożnej odczytu. Informujemy, że na wystawianych przez 

Wykonawcę fakturach VAT nie występują tego typu informacje i w takim kształcie 

faktury te spełniają wymogi określone przepisami prawa, w szczególności art. 106e 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 

535 z późn. zm.). Wymóg wprowadzenia dodatkowych informacji w tekście faktury 

wiąże się ze zmianą systemów bilingowych i nie jest możliwe do realizacji na potrzeby 

niniejszego postępowania.  

Ponadto wskazujemy, że brak zgody na powyższe może ograniczyć udział 

w zamówieniu niektórym wykonawcom, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 7 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)" 

Pytanie 5 

Załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz punktów poboru  

Wykonawca zapytuje czy  Zamawiający zawarł w postępowaniu PPE obejmujące 

mikroinstalacje i ma zawarte dla nich obowiązujące umowy. Jeśli tak prosimy 

o wykreślenie ich z wykazu punktów poboru i postępowania. 

Pytanie 6 

Załącznik nr 5 do SIWZ pkt 18 



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. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych 

w ofercie będą oznaczały 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.”  

Pytanie 7 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający całość energii 

elektrycznej będzie zużywał wyłącznie na potrzeby własne czy może wystąpi także 

odsprzedaż? 

Pytanie 8 

Załącznik nr 5 do SIWZ pkt 24 

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego 

automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów od dnia ich wejścia 

w życie. Prosimy o modyfikację  zapisu do treści: „Wszelkie zmiany w umowach 

z zastrzeżeniem postanowień pkt 20 i 23  ujętych w punktach lub paragrafach umowy 

opracowanej na podstawie niniejszych warunków  wymagają pod rygorem nieważności 

formy aneksu podpisanego przez obie strony.”. 

Pytanie 9 

SIWZ pkt 17  

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. 

2012 poz. 1059 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? 

Pytanie 10 

Załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz punktów poboru . 

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. 

Pytanie 11 

Załącznik nr 5 do SIWZ pkt 15 e) 

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez 

poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez 

Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie 

dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie wiąże się 

z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie zamawiającego i powinno zostać 

osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki 

ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego 

zapisu w całości. 

Pytanie 12 

Załącznik nr 5 do SIWZ pkt 17 b) 

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, który stanowi, 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. Także Wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować 

wartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek czasu 

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. 

Pytanie 13 

Załącznik nr 5 do SIWZ pkt 16 

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych 

danych niezbędnych do rozpoczęcia kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej, 

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 wejścia w życie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej.”  

Pytanie 14 



Załącznik nr 5 do SIWZ pkt 13 

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. 

Pytanie 15 

Załącznik do oferty -formularz cenowy 

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 1,58 zł/MWh. 

Z uwagi na powyższe, prosimy o dodanie w formularzu ofertowym ww. opłaty 

dystrybucyjnej. 

Odpowiedzi: 

Ad 1. Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do 

czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej  z dokładnością  do dwóch 

miejsc po przecinku, 

Ad 2. Zamawiający wyraża zgodę  na dodanie zapisu do załącznika Nr 5 "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 ulegają automatycznie zmianie od dnia ich wejścia w życie bez 

konieczności sporządzania aneksu do umowy." 

Ad 3. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy droga korespondencyjna, 

Ad 4. Zamawiający usuwa  zapis o którym mowa w zał. nr 5 do SIWZ pkt. 15e 

tj. opracowania  po zakończeniu realizacji umowy zestawienia zbiorczego 

poboru energii na poszczególnych obiektach,  

Ad 5. Zamawiający nie posiada podpisanych umów na obiekty obejmujące 

mikroinstalacje, 

Ad 6. Zamawiając y dodaje do załącznika Nr 5 pkt.18 zapis o następującej treści: 

„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.” 

Ad 7. Zamawiający informuje, że całość energii elektrycznej będzie zużywał wyłącznie 

na potrzeby własne. 



Ad 8. Zamawiający dopuszcza zmianę  postanowień umowy w okolicznościach 

o których mowa w pkt. 20 i 23 SIWZ bez konieczności sporządzania aneksu do 

umowy, oraz usuwa zapisy zał. nr 5  pkt. 24. 

Ad 9. Zamawiający dopuszcza  zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy. 

Ad 10.Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne są zgodne z aktualnymi 

umowami, 

Ad 11.Odpowiedź udzielona przy pkt. 4. 

Ad 12.Zamawiający usuwa zapisy  w załączniku  Nr 5 do SIWZ pkt. 17 b, 

Ad 13.Do załącznika nr 5 pkt. 16 SIWZ dodaje się pkt. o lit.”  J” w brzmieniu: 

„Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność 

przekazanych danych niezbędnych do wejścia w życie kompleksowej sprzedaży 

energii elektrycznej.” 

Ad 14.Zamawiający akceptuje warunki wystawiania faktur o których mowa 

w zapytaniu. 

Ad 15.W załączeniu załączamy  poprawiony formularz cenowy. 

 Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są 

wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

Ze względu na wyjaśnienia do SIWZ , Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r Pzp. przedłuża termin składania ofert do dnia 25.11.2019 r. 

do godz. 10:00. 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 

Pkt. 11 ust. 11.7 i pkt 12.2, ust. 12.1. i ust. 12.3. i otrzymują brzmienie:  

Pkt. 11.7 Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym 

opakowaniu opisanym w następujący sposób: Oferta na: „Kompleksową dostawę 

energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i obiektów  Gminy 

Harasiuki w 2020 roku. 

”NIE OTWIERAĆ przed: 25.11.2019 r. godz. 10:00” oraz z nazwą i dokładnym 

adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci). 

Pkt. 12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 7 sekretariat) 

do dnia  

25.11.2019 r. do godz. 10:00. 
Pkt.12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.11.2019 r. o godz. 10:15, w siedzibie 

Zamawiającego, pokój nr 12. 

 

 

Z up. Wójta Gminy 

/-/ Aleksander Jabłoński 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego 

 


