
 

 

 
         Warszawa, 24.05.2012 r. 

 

Dot. postępowania nr ZP-7/2012 

 

Do Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby oddziału Muzeum Wojska 

Polskiego – Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej przy ul. Powsińskiej 13, 00-920 

Warszawa (kod CPV: 09300000-2).W dniu 23.05.2012 r. wpłynęły od Wykonawców 

zapytania o poniższej treści: 

 

Pytanie nr 1 

W załączniku nr 5 do SIWZ – projekt umowy w § 3 ust. 2 widnieje zapis: „W przypadku 

niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek 

przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych w § 38 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128 poz. 895) lub w 

każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.” Informujemy, że ww. 

Rozporządzenie zostało zmienione i jest nieaktualne. Obowiązującym jest Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126). Z 

uwagi na powyższe przedmiotowy zapis powinien zostać zmodyfikowany.  Zwracam się z 

zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do treści: „W przypadku 

niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek  

przysługuje prawo bonifikaty – zgodnie z zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną(Dz. U. Nr 189 poz. 1126) lub 

w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 do SIWZ – projekt umowy w § 3 ust. 2 na: „W 

przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego 

pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty – zgodnie z zasadami określonymi w § 

42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną(Dz. U. Nr 189 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym 

dotyczącym jakościowych standardów obsługi.” 

 

Pytanie nr 2. 

W załączniku nr 5 do SIWZ – projekt umowy w § 6 ust. 1 widnieje zapis: „Należności 

wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku 

bankowego Wykonawcy”. Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej 

modyfikacji w/w zapisu: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 14 dni 

od daty wystawienia faktury. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego 

Wykonawcy.” 



 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zapis w załączniku nr 5 do SIWZ „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w 

terminie  14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za 

dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy” pozostaje bez 

zmian. 

 

Pytanie nr 3. 

W załączniku nr 5 do SIWZ – projekt umowy w § 7 ust. 1 widnieje zapis: „Umowa wchodzi 

w życie w zakresie punktów poboru z dniem 1.07.2012 r.” Z uwagi na konieczność 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Wykonawca zwraca się z prośbą o 

dokonanie następującej modyfikacji przedmiotowego zapisu: „Strony ustalają że rozpoczęcie 

sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia ………………….r. jednak nie wcześniej niż 

po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z 

dniem skutecznego rozwiązania obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o 

świadczenie usług oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i 

ewentualnym dostosowaniu układów pomiarowo-rozliczeniowych do wybranej grupy 

taryfowej.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający wprowadza w załączniku nr 5 do SIWZ – projekt umowy w §7 ust. 1 zapis: 

„Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru z dniem 1.07.2012 r., lecz nie 

wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii 

elektrycznej z poprzednim Sprzedawcą i pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany 

sprzedawcy”. 

Zamawiający wprowadza w rozdziale VII SIWZ w miejsce zapisu: „Termin realizacji 

zamówienia:- od 1.07.2012r. do 31.12.2013 r.” następujący zapis: „Termin realizacji 

zamówienia:- od 1.07.2012r. do 31.12.2013 r. Wykonawca przystąpi do realizacji 

zamówienia dnia 1.07.2012 r., lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania 

dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim Sprzedawcą i 

pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy.” 

 

 

Pytanie nr 4. 

Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na umowę 

sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?. Czy obecnie 

zawarte umowy przez Zamawiającego są zawarte na czas określony czy na czas nieokreślony, 

proszę podać okres ich wypowiedzenia. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający posiada aktualnie umowę kompleksową zawartą na czas nieokreślony z  

jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kwartału. 

 

 

 

 



 

 

Pytanie nr 5. 

Czy do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw oraz 

wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów z tym związanych. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zgłosi umowę sprzedaży energii elektrycznej we współpracy z wybranym 

Wykonawcą, lecz bez udzielania mu stosownych pełnomocnictw do działania w jego imieniu. 

 

Pytanie 6.  

Wnosimy, aby termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej objęty postanowieniami par. 

7. Ust. 1 wzoru umowy został uzależniony od pozytywnego przeprowadzenia procesu zmiany 

sprzedawcy poprzez dodanie zdania: „lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego 

rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim 

Sprzedawcą i pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy”. Powyższe 

dotyczy również zapisów rozdz. VII SIWZ. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający wprowadza w załączniku nr 5 do SIWZ – projekt umowy w §7 ust. 1 zapis: 

„Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru z dniem 1.07.2012 r., lecz nie 

wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii 

elektrycznej z poprzednim Sprzedawcą i pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany 

sprzedawcy”. 

Zamawiający wprowadza w rozdziale VII SIWZ w miejsce zapisu: „Termin realizacji 

zamówienia:- od 1.07.2012r. do 31.12.2013 r.” następujący zapis: „Termin realizacji 

zamówienia:- od 1.07.2012r. do 31.12.2013 r. Wykonawca przystąpi do realizacji 

zamówienia dnia 1.07.2012 r., lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania 

dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim Sprzedawcą i 

pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy.” 
 

Pytanie nr 7. 

Czy posiadając Państwo obecnie umowę kompleksową czy rozdzieloną umową na sprzedaż i 

dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po 

raz pierwszy? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający posiada aktualnie umowę kompleksową zawartą na czas nieokreślony z 

jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kwartału. Procedura 

zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest pierwszy raz. 

 

Pytanie nr 8. 

Czy obecnie obowiązującą umowa zawarta jest na czas nieokreślony czy na czas określony? 

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy? 

 

 

 



 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający posiada aktualnie umowę kompleksową zawartą na czas nieokreślony z  

jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kwartału. 

 

Pytanie nr 9. 

Wnosimy o usunięcie pkt 3 z rozdziału III SIWZ, gdyż za parametry techniczne energii 

elektrycznej odpowiada lokalny OSD. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia zapisy pkt 3 z rozdziału III SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 10. 

Wnosimy o zmianę nazwy „opłata za obsługę rozliczeń” na „opłata handlowa” wszędzie tam 

gdzie występuje. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia zapis „opłata za obsługę rozliczeń” bez zmian. 

 

Pytanie nr 11. 

Wnosimy o usunięcie z ust. 2 § 3 załącznika nr 5 do SIWZ zwrotu „lub upustu”, gdyż w 

Rozporządzeniu na które się Państwo powołują mowa jest tylko o bonifikatach. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 do SIWZ – projekt umowy w § 3 ust. 2 na: „W 

przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego 

pisemny wniosek  przysługuje prawo bonifikaty – zgodnie z zasadami określonymi w 

§42 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną(Dz. U. Nr 189 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym 

dotyczącym jakościowych standardów obsługi.” 

 

Pytanie nr 12. 

Wnosimy i zmianę ust. 2.4) § 4 załącznika nr 5 do SIWZ na zapis „…dotyczących sprzedaży 

energii elektrycznej”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 do SIWZ w § 4 ust. 2 pkt 4) z „Przyjmowanie od 

Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących dostarczanej 

energii elektrycznej” na „Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, 

zgłoszeń i reklamacji, dotyczących sprzedaży energii elektrycznej”. 

 

Pytanie nr 13. 

Wnosimy o zmianę ust. 2 § 5 załącznika nr 5 do SIWZ na zapis o treści: „Zmiany Umowy w 

zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na 

kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach 

prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany 

innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa 



 

 

skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich 

przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczoną na podstawie Umowy ulegają 

automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje 

Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczonej na podstawie Umowy, 

wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. 

Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili 

wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do 

ich korekty”. 

 

Wnosimy również o dokonanie ww. zmiany pkt 4 rozdziału XV SIWZ. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia treść załącznika nr 5 do SIWZ w § 5 ust. 2 bez zmian. 

 

Pytanie nr 14. 

Wnosimy o zmianę ust. 1 § 6 załącznika nr 5 do SIWZ na zapis: „Należności wynikające z 

faktur VAT będą płatne w terminie 20 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę. Za 

dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zapis w załączniku nr 5 do SIWZ „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w 

terminie  14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za 

dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy” pozostaje bez 

zmian. 

 

Pytanie nr 15. 

 

Wnosimy o usunięcie zapisu z ust. 2 § 6 załącznika nr 5 do SIWZ o treści: „dołączając 

jednocześnie sporną fakturę”., gdyż w przypadku reklamacji faktury Zamawiający otrzyma 

korektę do wcześniej wystawionej faktury a nie nową fakturę. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia zapisy załącznika nr 5 do SIWZ w § 6 ust. 2 bez zmian. 

 

Pytanie nr 16. 

Wnosimy o dodanie do ust. 1 § 7 załącznika nr 5 do SIWZ zapisu o treści: „nie wcześniej 

jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie 

wcześniej jednak niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie 

wcześniej niż z dnie wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o 

świadczenie usług dystrybucji.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wprowadza w załączniku nr 5 do SIWZ – projekt umowy w §7 ust. 1 zapis: 

„Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru z dniem 1.07.2012 r., lecz nie 

wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii 

elektrycznej z poprzednim Sprzedawcą i pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany 

sprzedawcy”. 



 

 

Zamawiający wprowadza w rozdziale VII SIWZ w miejsce zapisu: „Termin realizacji 

zamówienia:- od 1.07.2012r. do 31.12.2013 r.” następujący zapis: „Termin realizacji 

zamówienia:- od 1.07.2012r. do 31.12.2013 r. Wykonawca przystąpi do realizacji 

zamówienia dnia 1.07.2012 r., lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania 

dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim Sprzedawcą i 

pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy.” 

 

Pytanie nr 17. 

Wnosimy o zmianę w ust 2 §7 załącznika nr 5 do SIWZ na zapis: „… od dnia 1.07.2012r. do 

dnia 31.12.2013 r.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wprowadza zmianę w § 7 ust. 2 załącznika nr 5 do SIWZ z „Umowa zostaje 

zawarta na czas oznaczony do dnia 1.07.2012r. do dnia 31.12.2013r.” na „Umowa zostaje 

zawarta na czas oznaczony od dnia 1.07.2012r. do dnia 31.12.2013r.” 
 

Pytanie nr 18. 

Wnosimy o dodanie do załącznika nr 5 do SIWZ zapisu: 

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie 

zobowiązany do zapłaty odszkodowania, którego wysokość wyznaczana będzie na podstawie 

wzoru określonego poniżej 

 
Wo=(Ez-Ew)*(Ce-K) 

Gdzie 

Wo- wysokość odszkodowania 

Ez- wolumen energii zakontraktowany przez Klienta zgodnie z załącznikiem nr 7 

Ew – wolumen energii wykorzystanej przez klienta 

Ce- cena energii określona w Taryfie 

K- aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku 

bilansującym określona w IRIESP + koszt obowiązków wynikający  z Art. 9a ust. 1 oraz 8 

Prawa energetycznego 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dodaje powyższych zapisów do załącznika nr 5 do SIWZ. 

 

Treść powyższej odpowiedzi stanowi modyfikację SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich 

Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Zmianie ulega także 

załącznik nr 5 do SIWZ, który w ostatecznym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej 

odpowiedzi. 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 


