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Suwałki, 23 października 2019 r. 
ORG.272.4.2019.ID 
 
PYTANIA I DPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POD NAZWĄ: „POWIAT 
SUWALSKI. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 21.12.2021 R”. 
 
W dniu 23 października 2019 r. Zamawiający otrzymał następujące pytania: 
 
Pytanie 1 
Dotyczy Działu III SIWZ pkt. 2 
Wykonawca informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w 
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, 
odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów jakościowych dostarczanej  energii elektrycznej 
ponosi Operator System Dystrybucyjnego, będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na fakt, 
że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działania OSD, zwracamy się z prośbą o 
zmodyfikowanie zapisu do treści: „Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy 
jakościowe obsługi odbiorców zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, tj. w 
szczególności w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży 
energii dla Zamawiającego, na jego wniosek przysługuje mu prawo do bonifikaty – zgodnie z 
zasadami określonymi w § 42 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29  grudnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 2500 ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym, dotyczącym 
jakościowych standardów obsługi.” 
Odpowiedź na pytanie 1  
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian 
 
 
Pytanie 2 
Dotyczy Działu XVI SIWZ pkt. 8 ppkt 5 – 6, pkt. 9 oraz 10 
Wykonawca wnosi o wykreślenie przedmiotowych zapisów, które nie znajdują podstawy prawnej w 
przepisach ustawy prawo zamówień publicznych, jednocześnie wykonawca wnosi o wprowadzenie 
zapisów zgodnych z przepisem art.  150 ustawy prawo zamówień publicznych. 
Ponadto, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zdania: 
„Złożenie przez wykonawcę dokumentu gwarancyjnego o treści, do której zamawiający wniósł 
zastrzeżenia, równoznaczne jest z niewniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy i 
uprawnia zamawiającego do skorzystania z postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1579 ze zm.) związanych z niewniesieniem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy”  
SIWZ Rozdział XVI p. 9. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wydłużenie terminów na uzgodnienie treści gwarancji, terminy wskazane przez Zamawiającego mogą 
być niemożliwe do spełnienia przez Wykonawcę. Proszę również o potwierdzenie, że wzór gwarancji 
będzie uzgadniany z głównym Zamawiającym, a nie odrębnie ze wszystkimi jednostkami dla których 
ma być wystawiony. 
Odpowiedź na pytanie 2  
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarta zostanie 1 umowa z Powiatem Suwalskim. Treść 
Gwarancji będzie uzgadniana z Powiatem Suwalskim. 
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Pytanie 3 
Dotyczy Zał. nr 6 do SIWZ – IPU § 12 ust.2.  
Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, jak 
również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe 
przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD. Ponadto, systemy informatyczne 
wykonawców mogą nie posiadać możliwości automatycznej weryfikacji otrzymania danych od OSD, w 
związku z czym powiadomienie Zamawiającego o braku danych pomiarowych może być niemożliwe 
do realizacji. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu, iż „Wykonawca 
otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy na podstawie danych 
pomiarowo-rozliczeniowych, przekazanych przez OSD za dany okres rozliczeniowy.” 
Odpowiedź na pytanie 3  
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Zapisy umowy jednoznacznie wskazują, że 
rozliczenia odbywać się będą na podstawie udostępnionych przez OSD danych o zużyciu. 
Zamawiający nie wprowadził w umowie obowiązku automatycznego informowania o braku danych 
pomiarowych.  
 
 
Pytanie 4 
Załącznik nr 6 do SIWZ – IPU § 12 ust.3 i 6. Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego 
termin na wystawienie faktury VAT może nie zostać dotrzymany z uwagi na fakt, iż okres 
rozliczeniowy nie zawsze pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, natomiast faktury VAT 
wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz 
zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z 
prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Rozliczenia za energię elektryczną 
dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę 
wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych 
od OSD.” 
Odpowiedź na pytanie 4  
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.  
 
 
Pytanie 5 
Dotyczy Zał. 6 do SIWZ- IPU - §12 ust. 7 
Zamawiający określił, iż w pewnych okolicznościach złożona reklamacja powoduje wstrzymanie 
płatności faktury przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie art. 488 Kodeksu Cywilnego, 
dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia odbiorcy od obowiązku terminowej 
zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację 
przedmiotowego zapisu do słów „Złożenie reklamacji w żadnym przypadku nie zwalnia 
Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności. Po rozpatrzeniu przez Wykonawcę 
reklamacji w zakresie rozliczeń, Zamawiającemu zostanie wystawiona stosowna korekta faktury.” 
Odpowiedź na pytanie 5  
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.  
 
 
Pytanie 6 
Dotyczy Zał. 6 do SIWZ- IPU - § 12 ust. 8 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zapisu, gdyż  w obecnym kształcie zapis może 
prowadzić do nadużyć ze strony Zamawiającego. Ponadto Wykonawca nie może ponosić 
odpowiedzialności za rzetelność danych, przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
Wykonawcy, poprzez elektroniczną Platformę Wymiany Informacji w zakresie każdego ppe. 
Wykonawca nie posiada wiedzy na temat danych rozliczeniowych jakie znajdują się na fakturze za 
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świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej, a co za tym idzie nie ma możliwości 
zweryfikowania poprawności przekazanych danych, a faktury za sprzedaż energii elektrycznej 
wystawiane są w oparciu o dane przekazane przez OSD. 
Odpowiedź na pytanie 6  
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.  
 
 
Pytanie 7 
Dotyczy Zał. 6 do SIWZ- IPU - §14 ust.  2  
Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego na  zapis o treści: „2. Wykonawca wstrzymuje sprzedaż 
energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektrycznej 
co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.” 
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.  
Odpowiedź na pytanie 7  
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.  
 
 
Pytanie 8 
Dotyczy Zał. nr 6 do SIWZ – IPU § 18 ust.1-2.  
Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę 
równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie 
adekwatnych kar umownych lub 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 na pytanie 8  
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.  
 
 
Pytanie 9 
Dotyczy Zał. 6 do SIWZ- IPU - §18 ust. 6. 
Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii 
elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty 
wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o 
określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie 
stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która 
byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą. 
Odpowiedź na pytanie 9  
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.  
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Pytanie 10 
Dotyczy Zał. 6 do SIWZ – IPU - §19 
Wykonawca wnosi o odstąpienie od zabezpieczeń i usunięcie zapisów dotyczących zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w całości i wprowadzenie w SIWZ zapisu o treści: „Zamawiający nie 
wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.” 
Odpowiedź na pytanie 10  
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.  
 
 
Pytanie 11 
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 na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za 
jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 
 
Odpowiedź na pytanie 11  
Zamawiający dopuszcza udzielenie pełnomocnictwa na stosowanym przez wykonawcę wzoru pod 
warunkiem usunięcia zapisów pkt. 2, który nie będzie mieć zastosowania w przypadku 
zamawiającego.  
Zamawiający przypomina, że w odniesieniu do wszystkich PPE: 
- umowa zawarta jest na czas oznaczony i nie wymaga wypowiedzenia 
- odbiorcy posiadają umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieoznaczony. 
 
Pytanie 12 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony 
czy nieokreślony? Prosimy o jednoznaczne wskazanie okresu obowiązywania umów. 
Odpowiedź na pytanie 12  
Tak - SIWZ, Rozdział III pkt 11 
Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu 31.12.2019r.  
 
Pytanie 13 
Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje czy Zamawiający podpisze jedną umowę czy  
Odpowiedź na pytanie 13  
Po rozstrzygnięciu postępowania zawarta zostanie 1 umowa. 
 
Pytanie 14 
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość udzielenia Wykonawcy 
pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? 
 
PEŁNOMOCNICTWO z dnia ……… 
 
NAZWA FIRMY/ IMIĘ I NAZWISKO:                                       
ADRES:                                      
NIP/PESEL:                         
KRS:                     
Działając w imieniu i na rzecz:                                       
 
udzielam(y) pełnomocnictwa na rzecz: 
__________________ wpisaną do, do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy 
energii elektrycznej: 
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1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z 
___________. Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej oraz wybranego sprzedawcę rezerwowego, zgodnie ze 
złożonym poniżej oświadczeniem. 
2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług 
Dystrybucyjnych, Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy lub Umowy Świadczenia 
Usług Dystrybucyjnych. 
3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą 
rezerwowym wskazanym przez mocodawcę w treści nin. pełnomocnictwa), w tym przez złożenie Operatorowi 
Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej 
umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez 
pełnomocnika w imieniu mocodawcy  zawierać będzie m.in.  bezwarunkową zgodę  na zawarcie pomiędzy 
mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  umowy na czas nieoznaczony na warunkach 
wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
oraz na warunkach obowiązującej taryfy  Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu  
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi 
dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane 
oświadczenie zawierać będzie także  zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z 
usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi 
dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam 
mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone,  przyjmują do 
wiadomości  że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego 
oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił. 
4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w 
sprawach związanych  
ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. 
5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom ___________ oraz innym 
osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem ___________ wykonywania takich 
czynności oraz właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego pracownikom, w zakresie zawarcia w 
imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym na warunkach określonych przez 
tego sprzedawcę. 
6. Dokonania innych czynności, koniecznych do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 5. 
Oświadczam(y), że: 
• nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy 
sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej, 
• okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą                  roku, 
• w przypadku, gdy w powiadomieniu o zawartej umowie sprzedaży do Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego wymagane jest wskazanie sprzedawcy rezerwowego, jako wybranego sprzedawcę 
rezerwowego należy wskazać:  

☐  …………………….       

☐Sprzedawcę, który na terenie OSD, na którym znajdują się PPE mocodawcy, pełni rolę sprzedawcy z urzędu, a 
w przypadku gdy sprzedawcą 
z urzędu jest pełnomocnik, pierwszego sprzedawcę rezerwowego, który nie jest pełnomocnikiem, z aktualnej na 
dzień zgłoszenia zmiany sprzedawcy listy sprzedawców rezerwowych opublikowanej przez OSD. 
 
Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, 
która może mieć wpływ  
na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą 
odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania 
umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej ___________________ 
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii 
elektrycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). 
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 Podpis(y) Mocodawcy: 

 
Odpowiedź na pytanie 14  
Zamawiający dopuszcza udzielenie pełnomocnictwa na stosowanym przez wykonawcę pod 
warunkiem usunięcia zapisów pkt. 2, który nie będzie mieć zastosowania w przypadku 
zamawiającego.  
Zamawiający przypomina, że w odniesieniu do wszystkich PPE: 
- umowa zawarta jest na czas oznaczony i nie wymaga wypowiedzenia 
- odbiorcy posiadają umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieoznaczony. 
 
 
 


