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WA.2320.15.2015                                                                                Rzeszów, 11-12-2015 

 

Do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego 

Do publikacji na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl  

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Zamawiający) zamieszcza pytania wraz 

z wyjaśnieniami treści Załącznika nr 2 Istotne postanowienia umowy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  zgodnie z jej art. 4 

pkt 8, na zakup energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy na 2016 r. 

 

Pytanie 1 

Zał. nr 2- Istotne Postanowienia – §1 ust. 3-Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia 

umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie 

na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z 

dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży 

energii elektrycznej od dnia 1 stycznia 2016r. nie jest możliwy do spełnienia przez 

Wykonawcę. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie 

zmiany terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.02.2016r. 

 

Pytanie 2 

Zał. nr 2- Istotne Postanowienia– §1 ust. 3- 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 Wykonawca zwraca się z prośbą o 

zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu 

poboru z dniem 1.02.2016 lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze 

zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”. 

 

Zamawiający wyjaśnia Ad.1 Ad.2 

Obecne brzmienie §8 ust 1.6 dopuszcza zmiany daty rozpoczęcia sprzedaży energii 

elektrycznej. Zamawiający pragnie zwrócić uwagę że zapis art. 4j ust 6 ustawy Prawo 

energetyczne wskazuje termin „nie później niż w terminie 21 dni od dnia poinformowania 

właściwego operatora o zawarciu umowy sprzedaży”, zaś Zamawiający dołoży wszelkich 

starań by czas wyłonienia sprzedawcy energii elektrycznej był jak najkrótszy.  

 

 

Pytanie 3 

 Z uwagi, że  postępowaniem jest objęta jedynie sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej 

prosimy o  wykreślenia z Istotnych Postanowień Umowy, wskazanych poniżej zapisów 

dotyczących usługi dystrybucji, które wykraczają poza przedmiot zamówienia w zakresie 

sprzedaży energii: 

http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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1. w §2 ust. 4 oraz  

2. w §3 ust. 5 i 7 - Informujemy, że obowiązek zapewnienia niezawodności i ciągłości dostaw 

energii elektrycznej leży wyłącznie po stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, a 

przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności 

za ewentualne uchybienia ze strony OSD 

3. w §8 ust. 1 ppkt 3- zapisu  „i dystrybucję”  

 

Zamawiający wyjaśnia Ad.3 

Zapisy w §2 ust. 4 dotyczą się ściśle do sprzedaży energii elektrycznej w kwestii parametrów 

technicznych zawartych np. w oddzielnych załącznikach, protokołach,  zaś w  §3 ust. 5,7 i 8 

są zapisy  tyczące się wprost sprzedaży energii elektrycznej.   

Ze względu na nieznaczącą zmianę zapisów Zamawiający w umowie w §8 ust. 1 ppkt 3 

wykreśli wyrażenie „i dystrybucję” – jest to przeoczenie Zamawiającego.  

 

 

Pytanie 4 

Zał. nr 2- Istotne Postanowienia w §5 dot. kar umownych informujemy, iż przedmiotowe 

zapisy wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją kontraktu (umowy) po stronie 

Wykonawcy, co z  kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla 

Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody 

na rezygnację z kar umownych i  określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność 

ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty).   

 

Zamawiający wyjaśnia Ad.4 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie powyższej zmiany. Jako Jednostka Samorządu 

Terytorialnego wydatkująca środki publiczne Zamawiający jest obowiązany do takiego 

formułowania treści zawieranej umowy, by zabezpieczyć jej prawidłową realizację, również 

w zakresie kar za jej nieprawidłową realizację. Zamawiający nie dopuszcza zatem 

modyfikacji zapisów dotyczących kar umownych. Z brzmienia § 5 Istotnych postanowień 

umowy wynika, że w przypadku poniesienia szkody Zamawiający jest zainteresowany 

odszkodowaniem jedynie do wysokości poniesionej szkody.    

 

 

Pytanie 5 

Zał. nr 2- Istotne Postanowienia w § 7 ust.2 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 przedmiotowego zapisu do 

treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(…)pomimo 

uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia 

dodatkowego, 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”. 
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Zamawiający wyjaśnia Ad.5 

Zamawiający w umowie w § 7 ust.2 usunie cześć zapisu od słów „(…)pomimo uprzedniego 

powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14-

dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.  

 

 

Pytanie 6 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez 

określenie, iż Zamawiający może zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup 

taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Z uwagi na powyższe 

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zmiana grupy taryfowej 

możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione 

w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.” 

 

Zamawiający wyjaśnia Ad.6 

Zamawiający dopuszcza zmianę w umowie w §8 pkt 1 ppkt 1.2 poprzez dopisanie słów „(…) 

jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SOPZ”  

 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych 

na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie 

pobranej energii przed wykorzystaniem ww. środków? 

 

Zamawiający wyjaśnia Ad.7 

TAK. Zamawiający będzie kontrolował wydatki w ramach realizacji umowy.  

 

 

Pytanie 8 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji 

elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 

najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić 

będzie również załącznik do 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; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

- dokument nadania numeru NIP; 
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- 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. 

 

Zamawiający wyjaśnia Ad.8 

TAK. Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty 

do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

 

 

 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Tomasz Czop 

 


