
 
KOMENDA  WOJEWÓDZKA  POLICJI 

z siedzibą w Radomiu 

Sekcja Zamówień Publicznych 

 ul. 11 Listopada 37/59,      26-600 Radom 

                                                       fax. (48) 345 – 20 – 02  

         Radom, dnia 09.04.2018 

ZP- 778/17    

         Wykonawcy 

Wyjaśnienia   treści SIWZ  

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla potrzeb jednostek 

garnizonu mazowieckiego i świętokrzyskiego Policji.  

     Nr spr. 19/18 

 
 Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579), w związku z pytaniami  jakie wpłynęły  od Wykonawcy  do treści SIWZ, uprzejmie 

wyjaśnia: 

  Pytanie 1  

     Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na 

wskazany adres e-mail? 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na 

wskazany adres e-mail. Faktury będą przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę w 

formie tradycyjnej, papierowej, na adresy korespondencyjne poszczególnych jednostek 

organizacyjnych, na rzecz których realizowane będzie zamówienie.  

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

Pytanie 3 
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur 

szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia 

ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na 

zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię 

elektryczną na rzecz Sprzedawcy? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych, 

które następnie byłyby korygowane fakturami rzeczywistymi. Rozliczenia pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznego zużycia energii 



elektrycznej, potwierdzonego odczytem wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych 

dokonywanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, po przekazaniu faktycznych, 

rzeczywistych danych z odczytu do Wykonawcy. 

Pytanie 4  

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od 

Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne 

lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z 

zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

Pytanie 5  

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmienię ceny jednostkowej netto w przypadku zmiany 

stawki podatku akcyzowego ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 5 ust. 2 projektu umowy. 

 

Pytanie 6 

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-

rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w 

swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z 

powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE 

występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy? 

 

Odpowiedź:  

Odpowiedź na pytanie jest w załączniku nr 1 (dot. KWP zs.w Radomiu)  i 2 (dot. KWP w 

Kielcach)  do niniejszego protokołu  

 

Pytanie 7 

Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż okresy rozliczeniowe ustala OSD i nie zawsze są one zgodne z 

miesiącem kalendarzowym. 

 

Pytanie 8  

 

Czy zamawiający wymaga faktur zbiorczych ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wymaga faktur zbiorczych. 

 



Pytanie 9 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu 

umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do 

przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 

- grupa taryfowa (obecna i nowa); 

- moc umowna; 

- 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 

 - numer PPE 

oraz dokumentów: 

- Pełnomocnictwo, 

- dokument nadania numeru NIP, 

- dokument nadania numeru REGON, 

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka 

- dokument potwierdzający umocowania 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. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo 

energetyczne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże wyłonionemu 

Wykonawcy niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji 

elektronicznej Excel oraz wyśle niezbędne dokumenty. 

 



Pytanie 10  

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 ? 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 informuje, że udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia 

zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności 

niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy według wzoru stosowanego 

powszechnie przez Wykonawcę. 

 

Pytanie11 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej 

wszystkim chętnym do złożenia ofert. 

Odpowiedź: 

Zamawiający  udostępni na swojej stronie  załaczniki  do SIWZ w wersji edytowalnej. 

 

Pytanie 12 

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) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży 

energii elektrycznej? 

e) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach 

pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni 

do tej czynności Wykonawcę? 

f) 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 ? 

g) 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: 

Zamawiający informuję, iż 

- KWP zs w Radomiu - posiada umowy rozdzielone na umowę na sprzedaż energii 

elektrycznej i umowę na swiadczenia usług dystrybucji z wyjątkiem: 

• mieszkania służbowego w Płocku, ul. Kwiatka 8 m 7 - umowa kompleksowa zawarta 

na czas określony do dnia 31.12.2018 roku (przewidywany okres obowiązywania 

umowy sprzedaży energii elektrycznej od 01.01.2019 do 30.06.2020) 

• PP Korytnica (powiat węgrowski) umowa kompleksowa zawarta na czas określony do 

dnia 30.06.2018 roku 

• KP Mszczonów ul .Warszawska 77 (powiat żyrardowski) nowa siedziba - brak umowy 

- KWP Kielce- posiada rozdzielone umowy na umowy sprzedaży i umowy na świadczenie 

dystrybucji. 

b) Zamawiający informuję, iż 

- KWP zs w Radomiu-  pierwsza zmiana sprzedawcy bedzie miała miejsce w przypadku: 

• mieszkania służbowego w Płocku ,ul. Kwiatka 8 m 7 

• PP Korytnica (powiat węgrowski) 

• KP Mszczonów ul .Warszawska 77 (powiat żyrardowski) nowa siedziba 

Dla pozostałych PPE jest to kolejna zmiana sprzedawcy. 

- KWP Kielce -  Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz kolejny. 

c) Zamawiający informuje, iż dla wszystkich PPE, dla których posiada rozdzielone umowy, 

umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. 

d) Zamawiający informuje, iż wszystkie umowy kompleksowe/umowy sprzedaży zostały 

zawarte na czas określony i nie ma konieczności ich wypowiadania. 

e) Zamawiający informuje, iż wszystkie umowy kompleksowe/umowy sprzedaży zostały 

zawarte na czas określony i nie ma konieczności ich wypowiadania lub upoważniania do tej 

czynności Wykonawcy. 

f) Zamawiający informuje, iz samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w 

przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe lub 

nowo przyłączanych budynków. Dla Pozostałych PPE umowy o świadczenie usług 

dystrybucji zawarte są na czas nieokreślony. 

g) Zamawiający informuje, iż nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji 

promocyjnych lojalnościowych. 

 

Pytanie 13 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie 

umowy drogą korespondencyjną. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 14 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-

rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed 

terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, 

prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy 



pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku 

dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po 

rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wszystkie punkty poboru rozliczane w taryfie B posiadają układ 

pomiarowo-rozliczeniowy dostosowany do zmiany sprzedawcy. 

 

Pytanie 15 

 Dotyczy § 5 ust. 2 Wzoru Umowy. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w 

trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki 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 nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub 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." 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 5 ust. 2 projektu umowy. 

 Zmiana VAT jest przewidziana w § 5 ust. 2a projektu umowy. 

 

Pytanie 16 

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-

rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w 

swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z 

powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE 

występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące 

czy 6 miesięcy? 

Odpowiedź: 

Okresy rozliczeniowe dla poszczególnych PPE w załączeniu. 

Pytanie 17 

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 2 Wzoru Umowy na zapis o treści:                            

„2. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty ich 

wystawienia.”         

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie 

określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje 

przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych 

określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala 

ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża 

wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.  Art. 

19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 

2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej 

obowiązek  podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. 



Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 2  projektu umowy, ponieważ zgodnie z art 19a ust 

5 pkt 4 ppkt a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług „ Obowiązek 

podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu dostawy energii elektrycznej“ więc 

Wykonawca nie ma problemu z ustaleniem prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. 

Ponadto w przypadku faktur VAT wysyłanych listem zwykłym Zamawiający może mieć trudności w 

opłaceniu faktury w terminie liczonym od dnia wystawienia. 

Pytanie 18 

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 5 Wzoru Umowy na zapis o treści: „5. Za dzień 

zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.” 

W ramach wyjaśnień, informujemy iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie 

gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na 

rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19a 

ust. 5 pkt.4  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z dnia 2011. 

Nr 177. Poz1054 z późn. zm.). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 5  projektu umowy, ponieważ zgodnie z zasadą 

swobody umów strony mogą ustalić okoliczności, których wystąpienie powodować bedzie, że 

świadczenie zostanie wypełnione. Natomiast przytoczony art. 19a ust 5 pkt 4 ustawy o podatku od 

towarów u usług odnosi się do momentu postania obowiązku podatkowego. 

 

Pytanie 19 

Dotyczy § 8 Wzoru Umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na 

rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność 

ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). Prosimy o modyfikację zapisów do treści: 

„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do 

wysokości poniesionej szkody (straty).” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 8  projektu umowy. 
 

  Z poważaniem 

  Kierownik 

Sekcji Zamówień Publicznych 

KWP z s. w Radomiu 

mgr Julita Dudzińska 
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