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Gmina Radzionków 10-10-2017 r. 

 

Uczestnicy postępowania przetargowego 

Odpowiedź na zapytania Wykonawców 

Gmina Radzionków prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

licytacji elektronicznej na realizacje zadania: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy 

Radzionków oraz miejskich jednostek organizacyjnych w latach 2018-2019 ” udziela 

odpowiedzi na zapytania Wykonawcom, które wpłynęły drogą mailową w dniu 10-10-2017 w 

celu wyjaśnień do  ogłoszenia nr 595212-N-2017 z dnia 2017-10-06 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?  

*dokumentów dla każdej jednostki objętej 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. 

Odpowiedź: 

Jeżeli zaistnieje taka konieczność wskazane dane oraz dokumenty zostaną przekazane 

wybranemu Wykonawcy.  

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 

według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody, 

prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść 

przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez 

OSD? 

Odpowiedź: 
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Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie Zamawiający udzieli 

stosownego pełnomocnictwa do działań wobec OSD, tak aby skutecznie przeprowadzić 

proces zmiany sprzedawcy u tego OSD.  

Pytanie 3: 

a) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązującą umowę kompleksową z 1-

miesięcznym okresem wypowiedzenia w terminach pozwalających na skuteczne 

przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności 

Wykonawcę? 

b) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w 

przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe, w 

termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ? 

c) Pyt. Dot. umowy kompleksowej z 1-mies. okresem wypowiedzenia- 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 ? 

Odpowiedź: 

a) Zamawiający upoważni do tej czynności Wykonawcę.  

b) Zamawiający upoważni do tej czynności Wykonawcę. 

c) Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych / 

programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowych umów sprzedażowych w 

przewidzianym w Ogłoszeniu terminie. 

Pytanie 4: 

Dot. Odbiorcy PGK Sp. z o.o.- Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, 

obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE? 

Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną z powyżej wymienionych 

działalności, Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego. W takim 

przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję powinna 

zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy.  

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostosowanie Formularza 

cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, 

który posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców. 

Odpowiedź: 
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PGK Sp. z o.o. nie posiada koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję 

energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE 

Pytanie 5: 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe- Prosimy o wskazanie, czy 

zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne 

Zamawiającego, czy też jej część zostanie przeznaczona na działalność koncesjonowaną? W 

przypadku, gdy zakupiona energia nie zostanie w całości wykorzystana na własne potrzeby, 

informujemy, iż Zamawiający jest zobowiązany przekazywać Wykonawcy comiesięczne 

oświadczenia o ilości energii elektrycznej przeznaczonej na własny użytek oraz na działalność 

koncesjonowaną. Zwracamy się także z prośbą o podanie szacunkowego zużycia energii 

elektrycznej na potrzeby własne oraz energii podlegającej dalszej odsprzedaży lub innej 

działalności koncesjonowanej oraz dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie 

odrębnych kalkulacji za energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby własne oraz 

odrębnych kalkulacji za energię, która przeznaczona zostanie na działalność 

koncesjonowaną. 

 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy.  

Pytanie 6: 

Dotyczy Jednostek Samorządu Terytorialnego- Wykonawca informuje, że zgodnie z 

możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy 

(nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod 

pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące 

wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje przedstawione rozwiązanie.   

Pytanie 7: 

Umowa §4 ust. 1 pkt. 1.6- W odniesieniu do przedmiotowego zapisu informujemy, że 

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

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną, Zamawiającemu przysługują jedynie bonifikaty. Z uwagi na powyższe zwracamy 

się z prośbą o usunięcie słowa „upustu” we wskazanym zapisie. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający usuwa słowo „upust” ze wskazanego zapisu. § 4 ust. 1 pkt. 1.6 

przyjmuje brzmienie: „w przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi 

Zamawiającemu na pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek 

określonych w przepisach prawa energetycznego lub aktów wykonawczych wydanych na 

jego podstawie”.   

Pytanie 8: 

Umowa §8 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 wskazanego zapisu 

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

uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia 

dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Umowie – załącznik nr 5. 

Pytanie 9: 

Umowa §11- Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów w 

całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą 

o 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. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Umowie – załącznik nr 5. 

Pytanie 10: 

Umowa §5 ust. 2- Prosimy o uzupełnienie wszystkich grup taryfowych objętych 

przedmiotowym zamówieniem. Według załącznika z wykazem PPE brakuje taryf: C23, G11, 

R. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający uzupełnia stosownie zapisy § 5 ust. 1  Umowy o punkty: „1.4 dla taryfy 

C23: ….. zł netto; ……… zł brutto; 1.5 dla taryfy G11: ….. zł netto; ……… zł brutto; 1.6 dla taryfy 

R: ….. zł netto; ……… zł brutto;”.   

 

 

Pełnomocnik Zamawiającego  

 


