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Znak: MPWiK/TO/1/12/2020 

Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu 

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,, Zakup energii elektrycznej dla 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku”. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na zapytania zgłoszone przez uczestników w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela pisemnej odpowiedzi i wyjaśnia, co 
następuje: 
 

Pytanie 1 – Rozdział 3 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), §2 ust 2, ppkt d), e), f) Załącznika nr 5 do 
SIWZ („Wzór umowy”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”) 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 
a) Czy obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej wymagają wypowiedzenia/złożenia 

dotychczasowemu Sprzedawcy oświadczenia o nieprzedłużaniu obowiązującej umowy?  
b) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy/umowę sprzedaży (złoży 

dotychczasowemu Sprzedawcy oświadczenie o nieprzedłużaniu obowiązującej umowy) w terminach 
pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej 
czynności Wykonawcę? 

Odpowiedź: Obecnie obowiązujące umowy zostały zawarte na czas określony, do 31-12-2021 r. i nie 
wymagają wypowiedzenia. Zamawiający oczekuje natomiast od Wykonawcy złożenia 
obecnemu Sprzedawcy oświadczenia o nieprzedłużaniu obecnych umów, zgodnie 
z Załącznikiem nr 8 do SIWZ – Pełnomocnictwo (zał. nr 1 do umowy).  

Pytanie 2 – Rozdział 3 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia”) 

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: 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa ; 
- planowane roczne zużycie energii; 
- numer licznika; 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
- numer aktualnie obowiązującej umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
- numer ewidencyjny PPE; 
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- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 
b) dokumentów jednostek objętych postępowaniem: 
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 
- dokument nadania numeru NIP; 
- 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. 
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.   

Odpowiedź: Zamawiający przekaże niezwłocznie wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy dane PPE 
w formie pliku MS Excel oraz udostępni dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 
procedury zmiany Sprzedawcy. 

Pytanie 3 – Załącznik nr 8 do SIWZ – Pełnomocnictwo, §2 ust 2, ppkt d), e), f) Załącznika nr 5 do SIWZ 
(„Wzór umowy”) 
 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, zawierającego zapisy uwzględniające aktualne zapisy IRiESD OSD (druk 
w załączeniu)? 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 wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa zgodnie 
z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem – Zał. nr 8 do SIWZ i bierze 
odpowiedzialność za jego treść. 

Pytanie 4 – Rozdział 15 pkt 3, ppkt 4 SIWZ („Informacje o formalnościach…”), pkt 7 Załącznika nr 2 do 
SIWZ („Formularz Oferty”) 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną poprzez 
przesłanie dokumentów jednostronnie podpisanych umów (wraz z niezbędnymi do ich zgłoszenia 
dokumentami) do Wykonawcy? 

Czy przygotowanie dokumentów umów będzie obowiązkiem wyłonionego w postępowaniu 
przetargowymi Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną i przygotuje 
tekst umowy. 

Pytanie 5 – §2 ust. 5 lit. a), §2 ust. 2 lit. c) Załącznika nr 5 do SIWZ („Wzór umowy”) 
Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii dla poszczególnych PPE znajdować 
się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów: §2 ust. 
2 lit c) i §2 ust. 5 lit a). 

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający uważa, że w wymagających tego przypadkach 
powinien mieć dostęp do danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych Wykonawcy 
przez OSD.  
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Pytanie 6 – §5 ust. 4 Załącznika nr 5 do SIWZ („Wzór umowy”) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, 

iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę 
taryfową bądź moc umowną  dla danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały 
określone i wycenione w ofercie (Załącznik nr 1 do SIWZ). 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 
bądź mocy umownej są możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ 
(Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy (Załącznik nr 2 do 
SIWZ).”. 

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian - Zamawiający uważa, że powinien posiadać możliwość 
uruchomienia nowego PPE w taryfie odpowiedniej dla charakterystyki przyłączanego 
obiektu lub zmiany grupy taryfowej istniejącego PPE na właściwą dla charakterystyki 
zasilanego obiektu, a ponieważ oczekuje jednej całodobowej ceny energii elektrycznej 
czynnej dla wszystkich grup taryfowych, to nie podziela opinii, iż zmiana grupy taryfowej 
stanowłaby zmianę przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 7 - §5 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ („Wzór umowy“) 
Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowną w rozliczeniach 

dla punktów poboru w grupie taryfowej: C11, C12a, C12b, C23 jest kilowatogodzina [kWh], natomiast 
dla obiektów w grupie taryfowej B23 (Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz PPE Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji, poz. 1-6) jest Megawatogodzina [MWh]. 

Prosimy o uwzględnienie powyższych jednostek: [zł/kWh] i [zł/MWh] w treści zapisu §5 ust. 1 i 
§6 ust. 2 przy prowadzeniu rozliczeń dla punktów poboru w wyżej wskazanych grupach taryfowych. 

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający 
dopuszcza / wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla grupy taryfowej B23 w 
jednostce jej dedykowanej, tj. wyrażonej o w zł/MWh netto 

(1 MWh=1000 kWh)? 
Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej 

konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do 
wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SIWZ wymogów, które spełni tylko 
ograniczona liczba wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla obiektów 
w grupiach taryfowych Bxx w zł/MWh netto (1 MWh=1 000 kWh), tożsamych ze stawką 
wyrażoną w zł/kWh.  

Pytanie 8 – §8 ust. 3 Załącznika nr 5 do SIWZ („Wzór umowy”) 
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 bezskutecznego wezwania do 
zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia 
Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia 
Umowy”. 

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.  
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Pytanie 9 – Rozdział 8 SIWZ („Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 
Wykonawcami...”), Rozdział 11 SIWZ („Opis sposobu przygotowania ofert"), Rozdział 12 SIWZ („Miejsce, 
oraz termin składania i otwarcia ofert”), Rozdział 7 SIWZ ("Wykaz oświadczeń lub dokumentów...") 

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji 
ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi 
w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji treści SIWZ polegającej 
na wprowadzeniu do niniejszego postępowania obok komunikacji w formie tradycyjnej, możliwości 
stosowania komunikacji elektronicznej z wykonawcami, w tym umożliwieniu wykonawcom złożenia 
oferty, oświadczeń, a także dokumentów w wersji elektronicznej.  

Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z komunikatem z dnia 20.03.2020 r. dostępnym na stronie 
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-
w-dobie-zagrozenia-epidemicznego), UZP w obecnej sytuacji stanu epidemii, rekomenduje aby w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych komunikacją 
elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. UZP wskazał, 
iż zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na 
gruncie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna 
sytuacja zagrożenia epidemicznego - do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przed upływem terminu składania ofert, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. 

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian. Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych stanowi 
rekomendację, ale nie nakłada na Zamawiającego obowiązku obowiązku komunikacji 
z Wykonawcami w formie elektronicznej. 

Pytanie 10 – §1 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ („Wzór umowy”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia”), Załącznik nr 2 do SIWZ („Formularz Oferty”) 
 Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację: 
- ilości energii objętej przedmiotem zamówienia (dla poz. 6 Załącznika nr 1 do SIWZ wskazano 
Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 
w ilości: 38280 kWh, po zsumowaniu ilości energii dla poszczególnych stref: 41543 kWh), 
- okresu obowiązywania generalnej umowy dystrybucyjnej (w §1 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ 
wskazano datę 31.12.2021 r., z uwagi na okres obowiązywania umowy powinna zostać wskazana data: 
31.12.2022 r.). 

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, co następuje: 

 oszacował zapotrzebowanie na energię dla PPE  poz. 6 Załącznika nr 1 do SIWZ w wysokości 
podanej w załączniku; 

 dokonuje korekty zapisu §1 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ zgodnie z uwagą Wykonawcy 
i nadaje mu brzmienie: 

„Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do 
PGE Dystrybucja S.A. (zwanego dalej OSD), z którym Zamawiający będzie miał podpisaną 
umowę o świadczenie takich usług najpóźniej w dniu podpisania umowy i co najmniej do 
31.12.2022 r. (…)” 


