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WA.2320.19.2017                                                                                Rzeszów, 18-12-2017 
 

Do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego 

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 2017 r. poz.1579) zgodnie z jej art.4 pkt 8, 

na „Zakup (dostawa) energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy na 2018 r.” 

 

Pytanie 1 
Załącznik nr 1 i  2 §1 ust 3 i §8 ust 1 pkt 1.4 
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 dodanie zapisu o treści: 
 „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem …, lecz nie wcześniej niż po zawarc iu 
umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do 
realizacji przez OSD”. 
 

Zamawiający wyjaśnia Ad.1  

Zamawiający wyjaśnia, że nie zmienia treści § 1 ust.3 Załącznika nr 2 IPU. Zgodnie z treścią § 8 ust 1 pkt. 1.4 

w/w załącznika Zamawiający przewidział zmiany postanowień umowy w zakresie daty rozpoczęcia sprzedaży 

energii.  

 
Pytanie 2 
Załącznik nr 1 i  2 §1 ust 3  
Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w 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 01.01.2018 r nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na uwadze powyższe, zwracamy 
się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.02.2018 r. lecz 
nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. 
 

Zamawiający wyjaśnia Ad.2 

Zamawiający informuję, że nie zmienia terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej z uwagi na treść art. 

4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne: „Operator systemu przesyłowego oraz operator systemu dystrybucyjnego 

są obowiązani umożliwić odbiorcy paliw gazowych lub energii elektrycznej zmianę sprzedawcy, nie później niż 

w terminie 21 dni od dnia poinformowania właściwego operatora o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy 

kompleksowej z nowym sprzedawcą.”.  Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zgodnie z jej art. 4 

pkt 8. 

 
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  
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? 
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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 ?" 
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.”  
 

Zamawiający wyjaśnia Ad.3 

Ad.a) Zamawiający posiada umowy rozdzielone: umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowy na świadczenie 

usług dystrybucji. 

Ad.b) Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzona po raz drugi. 

Ad.c) Obecnie obowiązujące Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony – do 31.12.2017 r.  

Ad.d) Dotychczasowym sprzedawcą energii jest Elektrownia Andrychów Sp z o.o. z siedziba w Andrychowie.  

Ad.e) Obowiązująca Umowa sprzedaży energii elektrycznej do wszystkich punktów poboru Zamawiającego 

zawarta jest na czas określony – do 31.12.2017 r.  

Ad.f) Nie ma konieczności wypowiadania obowiązujących umów bo zawarte są na czas określony – do 

31.12.2017 r. 

Ad.g) Zamawiający samodzielnie zawrze umowy dystrybucyjne na wszystkie punkty poboru w terminie 

umożliwiającym przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.  

Ad.h) Zamawiający nie posiada zawartych umów lub aneksów w ramach akcji promocyjnych bądź 

lojalnościowych i jest świadomy odpowiedzialności za terminowość przekazanych danych niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dotyczących poszczególnych punktów poboru energii. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.  

 
Pytanie 4 
Załącznik nr 1 i  2 §4 ust 2 
 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. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają 
wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami 
przyjmują 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? 
 

Zamawiający wyjaśnia Ad.4 

Zamawiający informuje, że uwzględnia obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych 

w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo – rozliczeniowych przekazywanych przez 

OSD wykonawcy. 

 
Pytanie 5 
Załącznik nr 1 
Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest możliwa w ramach 
określonych w przedmiocie zamówienia taryf w związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez 
określenie, iż 
 „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez 
Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” . 
 

Zamawiający wyjaśnia Ad.5  

Zamawiający wyjaśnia, że nie zmienia treści Załącznika nr 1. Zgodnie z treścią § 8 ust 1 pkt. 1.2 Załącznika  nr 

2 Zamawiający przewidział zmiany postanowień umowy w zakresie grupy taryfowej.  
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Pytanie 6 
Załącznik nr 2 §8 pkt 1.1 
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie opodatkowania 
energii podatkiem akcyzowym, wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do 
treści:  
"Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany 
przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają 
powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, 
bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."  
 

Zamawiający wyjaśnia Ad.6 

Zamawiający wyjaśnia, że nie zmienia treści § 8 ust.1 pkt.1.1 Załącznika nr 2 IPU.  

 
Pytanie 7 
Załącznik nr 2 §5 ust 1 
Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z kar umownych w związku z powyższym proponuje  

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. 
 

Zamawiający wyjaśnia Ad.7 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie powyższej zmiany gdyż 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 8 
Załącznik nr 2 § ust 7 
Wykonawca  zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu, za niezwłoczne likwidowanie przerw i zakłóceń w 
sprzedaży energii odpowiada OSD. 
 

Zamawiający wyjaśnia Ad.8 

Zapisy w § 3 ust. 7 Załącznika nr 2 IPU dotyczą ściśle sprzedaży energii elektrycznej w kwestii parametrów 

technicznych zawartych np. w oddzielnych załącznikach lub protokołach. 

 
Pytanie 9 
Załącznik nr 3 pkt II  
Wykonawca  zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu :” …przypadająca na jedna osobę” gdyż zamówienie 
dotyczy dostarczana energii elektrycznej i jest liczone w zł/ MWh lub zł/kWh 
 

Zamawiający wyjaśnia Ad.9 

 Treść Załącznika nr 3 - Formularz ofertowy jest nam narzucony poprzez Zarządzenie Nr 17/2017 Marszałka 

Województwa Podkarpackiego z dnia 10 maja 2017 w sprawie określenia zasad udzielania zamówień 

publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro dla projektów współfinansowanych 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020  w ramach X osi 

priorytetowej Pomoc techniczna jako Załącznik nr 2. Przytoczony zapis nie wymaga usunięcia gdyż dotyczy 

„Wykonawcy w przypadku organizacji szkoleń/spotkań/konferencji dla potencjalnych beneficjentów 

i beneficjentów RPO WP – cena dotyczy cateringu podczas organizowanych spotkań” 

 

Rzeszów, 18.12.2017 r. 

 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

 

Tomasz Czop 

 


