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Do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego 

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

 

W Y J A Ś N I E N I A 

T R E Ś C I   Z A P Y T A N I A   O F E R T O W E G O 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Zamawiający) zamieszcza pytania wraz 

z wyjaśnieniami treści Załącznika nr 2 Istotne postanowienia umowy do Zaproszenia do 

złożenia oferty 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 2017 r.” 

 

Pytanie 1 
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. 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.   

 

Zamawiający wyjaśnia Ad.1 

Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej – plik Excel oraz dokumenty 

do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 

Pytanie 2 
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 wg wzoru stosowanego 
powszechnie przez Wykonawcę?  

 

Zamawiający wyjaśnia Ad. 2 

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego przez 

Wykonawcę. 

 

Pytanie 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 oraz czy procedura zmiany 
sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? 

b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 
określony czy nieokreślony? 

c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia 
obowiązujących umów kompleksowych/umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy 
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Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na 
skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności 
Wykonawcę? 

d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji  
w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas 
określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany 
sprzedawcy? 

e) 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? 

f) Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorze powszechnie stosowanym  
u Wykonawcy? 

 

Zamawiający wyjaśnia Ad.3 

Ad.a) Zamawiający posiada rozdzielone umowy: umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz 

umowę na świadczenie usług dystrybucji, zaś procedura zmiany sprzedawcy będzie 

realizowana nie po raz pierwszy. 

Ad.b) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.  

Ad.c) Dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej jest ENERGA Obrót S.A. z 

siedzibą w Gdańsku. Obowiązująca umowa sprzedaży energii elektrycznej do wszystkich 

punktów poboru Zamawiającego zawarta jest na czas określony – do 31 grudnia 2016 r. więc 

nie ma potrzeby jej wypowiadać.  

Ad.d) Zamawiający posiada do wszystkich punktów poboru zawarte umowy o świadczeniu 

usług dystrybucji na czas nieokreślony.  

Ad.e) Zamawiający nie posiada zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych. 

Ad.f) Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorze powszechnie stosowanym u 

Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów Istotnych Postanowień Umowy, zawartych w 

Załączniku nr 2. 

 

  Pytanie 4 
W przypadku punktów poboru energii dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz 
pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na 
czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez 
Wykonawcę prosimy o informację czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy 
dystrybucyjnej  z OSD na podstawie oświadczenia woli zawartego w udzielonym przez siebie 
pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi? 

 

Zamawiający wyjaśnia Ad.4 

Odpowiedź na powyższe pytanie Zamawiający zawarł w odpowiedziach na pytanie 2 i 3. 

 

Pytanie 5 
Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta na 
czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, w 
przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawniającego 
Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na 
podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł 
zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa 
dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma 
czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i 
odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i 
zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany 
negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas 
niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii dla których umowa 
dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z 
OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy? 
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Zamawiający wyjaśnia Ad.5 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że wykreśli z treści „ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO” punkt poboru, na który nie posiada żadnej umowy dystrybucyjnej.  

Ponieważ nie ma możliwości precyzyjnego określenia kiedy punkt poboru zacznie 

funkcjonować, Zamawiający w późniejszym terminie samodzielnie zawrze umowę z OSD 

oraz umowę na sprzedaż energii elektrycznej, zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy 

(po zmianach) §8 ust.1 pkt1.2.  

 

Pytanie 6 
Załącznik nr 2 – IPU §1 ust. 3, Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (odn. Termin 
realizacji zamówienia) – 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 modyfikację zapisu §1 ust. 3 IPU do treści: „Strony ustalają termin realizacji umowy 
od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2017 r., przy czym umowa wchodzi w życie w zakresie każdego 
punktu poboru nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej 
procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”. Ponadto, wnosimy o dodanie w 
ww. miejscu Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zdania o treści ”Umowa wchodzi w życie w 
zakresie każdego punktu poboru nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.” 

 

Zamawiający wyjaśnia Ad.6 

Ponieważ Zamawiający zawarł już wcześniej umowy dystrybucyjne na okres nieokreślony dla 

wszystkich lokalizacji, uważa, że modyfikacja zapisu  §1 ust.3 nie jest konieczna, bo warunki 

opisane w pytaniu zostaną spełnione.   

 

Pytanie 7 
Załącznik nr 2 – IPU §2 ust. 4, §3 ust. 7, 8 oraz Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
(„Wykonawca będzie dostarczał (….)” oraz zdanie następne) - Wykonawca informuje, że za dotrzymanie 
standardów jakościowych energii elektrycznej odpowiada OSD, a przedmiotowe zapisy powinny znaleźć 
się w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Jak słusznie 
zauważył Zamawiający (por. §5 IPU), Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się 
z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. 

 

Zamawiający wyjaśnia Ad.7  

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

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

zapisy  tyczące się wprost sprzedaży energii elektrycznej.  

 

Pytanie 8 
Załącznik nr 2 – IPU §5 ust. 1, 2 - 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. W związku z powyższym 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).   
 
Pytanie 9 
Załącznik nr 2 – IPU §5 – Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w przypadku naliczenia kar umownych, 
Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążającą. Informujemy, że kary umowne nie 
podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich udokumentowania nie wystawia się faktur 
VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do 
pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o 
rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody 
związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, 
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a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu 
na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary 
umownej po jej automatycznym potrąceniu.  

 

Zamawiający wyjaśnia Ad.8 i 9 

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.  

Kary umowne naliczane będą na podstawie not obciążeniowych. 

 

Pytanie 10 
Załącznik nr 2 – IPU §8 ust. 1 pkt 1.2 – W trosce o należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, zwracamy 
się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Zwiększenie ilości punktów poboru energii 
lub mocy umownej, a także zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które 
zostały ujęte w SOPZ oraz wycenione w Formularzu ofertowym.” 

 

Zamawiający wyjaśnia Ad.10 

Zamawiający dopuszcza zmianę w umowie w §8 ust 1 pkt.1.2 na: „Zwiększenie ilości 

punktów poboru energii lub mocy umownej, a także zmiana grupy taryfowej możliwe jest 

jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SOPZ oraz wycenione w Formularzu 

ofertowym”.  

 

Pytanie 11 
Załącznik nr 2 – IPU §10 ust. 2 – Informujemy, iż stosunek cywilnoprawny jest stosunkiem dwustronnym, 
należy zatem na etapie konstruowania postanowień umownych brać pod uwagę słuszny interes obu stron. 
Zaproponowany przez Zamawiającego zapis zawiera nieostre sformułowania, nie sposób bowiem 
jednoznacznie określić, co Zamawiający rozumie przez złożenie „mniej korzystne”. Z uwagi na powyższe, 
zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego ustępu.   

 

Zamawiający wyjaśnia Ad.11 

Zamawiający nie dopuszcza na przedmiotową zmianę. 

 

Pytanie 12 
Zaproszenie do złożenia oferty pkt VII. – Z uwagi na fakt, iż Zamawiający przewiduje w IPU możliwość 
zmiany ceny jednostkowej w przypadku zmiany stawki VAT i/lub innych przepisów prawa, zwracamy się 
z prośbą o dodanie w przedmiotowym punkcie zapisu w postaci sformułowania: „(…) chyba że umowa 
stanowi inaczej.” 

 

Zamawiający wyjaśnia Ad.12 

Zamawiający dopuszcza zmianę w pkt. VII w „Zaproszeniu do złożenia oferty” poprzez  

dodanie zapisu w postaci sformułowania „chyba, że umowa stanowi inaczej”.  

 

Pytanie 13 
Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wielokrotnie wskazuje, iż prognozowane zużycie ma wyłącznie charakter 
orientacyjny, co więcej, Zamawiający przewiduje rezygnację z znacznej liczby punktów poboru energii, 
zwracamy się z prośbą o modyfikację §2 ust. 6 IPU do treści: „Z tytułu zakupu przez Zamawiającego 
mniejszej ilości niż określone w Zaproszeniu do składania oferty ilości energii Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą przez Zamawiającego ilość energii w danym 
okresie rozliczeniowym.” Wnosimy, by w zgodzie z powyższym, Zamawiający dokonał analogicznej 
modyfikacji zdania tożsamego zamieszczonego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto, 
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informujemy, iż zmiana ilości PPE wymagać będzie zachowania formy pisemnej, tj. pisemnego wniosku 
Zamawiającego bądź aneksu do umowy, tym samym zwracamy się o modyfikację zapisu §8  ust. 1 pkt 1.4 
IPU do treści: „Zmianie może ulec liczba lokalizacji odbioru energii wymieniona w §1 ust. 2, z zastrzeżeniem, 
iż zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wymaga formy pisemnej.”  

 

Zamawiający wyjaśnia Ad.12 

Zamawiający dopuszcza proponowane modyfikację §2 ust.6 oraz §8 ust.1 pkt 1.4 Istotnych 

Postanowień Umowy wraz z modyfikacją opisu w SOPZ.  

 

Pytanie 14 
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? 

 

Zamawiający wyjaśnia Ad.14 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązania.  

 

 

 

Rzeszów, 26.10.2016 r. 

 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

 

Tomasz Czop 

 

 

 

 

  


