
 
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 16.04.2018 

ZP- 874/18 

         Wykonawcy 

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2  

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 nr 1:  

Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 
w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca 
będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla 
każdego punktu poboru: 

 
1. nazwa i adres firmy; 
2. nr NIP jednostek podległych 
3. opis punktu poboru; 
4. adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
5. moc umowna; 
6. numer licznika; numer ewidencyjny PPE 

7. Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

8. nazwa dotychczasowego Sprzedawcy 

9. numer aktualnie obowiązującej umowy 

10. data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy 

11. planowane roczne zużycie energii; 
12. grupa taryfowe (nowa i obecna) 
13. czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy i jaki jest termin wypowiedzenia 
umów kompleksowych; 

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 
14. pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 
15. dokument nadania numeru NIP; 
16. dokument nadania numeru REGON; 
17. KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; 
 
 
 
 



Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy 
dokumentu potwierdzającego umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży 
energii. elektrycznej oraz pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, iż 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 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 nr 2: 

Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? (miesięczny, dwumiesięczny, kwartalny 

Odpowiedź: 

 Odpowiedzi na to pytanie udzielono w protokole z dnia 06.04.2018 

 

Pytanie nr 3: 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 oraz czy procedura 
zmiany sprzedawcy, dla punktów poboru, gdzie nie ma wskazanego kodu PPE, będzie 
przeprowadzona po raz pierwszy? 

b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli Zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na 
czas określony czy nieokreślony? 

c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? jaki jest okres wypowiedzenia 
obowiązujących umów kompleksowych/umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy 
zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na 
skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy tez upoważni do tej czynności 
Wykonawcę? 

d) 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 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) (pierwsza zmiana 

sprzedawcy) 

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



dnia 30.06.2018 roku (pierwsza zmiana sprzedawcy) 

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

(pierwsza zmiana sprzedawcy) 

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

dystrybucji.(kolejna zmiana sprzedawcy) 

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

umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. 

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

zawarte na czas określony i nie ma konieczności ich wypowiadania. Natomiast dotychczasowi 

sprzedawcy zostali uwzględnieni w Charakterystykach przedmiotu zamówienia. 

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

lojalnościowych. 

 

Pytanie nr 4: 

 Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania 
umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną? 
Odpowiedź: 

Odpowiedzi na to pytanie udzielono w protokole z dnia 06.04.2018 

 

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, 
umowa dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami 
opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie 
uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii 
elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający informuje, iż dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do swobodnego 

dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Zamawiający przekaże 

wyłonionemu Wykonawcy wszystkie niezbedne dane do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy 

zgodnie z własciwymi IRiESD. 

 

Pytanie nr 6: W odniesieniu do zapisów par 2 ust 4 Wykonawca wyjaśnia, że Zamawiający 

powinien posiadać wiedzę, jakie inwestycje podłączenia nowego punktu poboru realizuje lub 

planuje realizować. zgodnie z art. 29 ustawy PZP obowiązkiem Zamawiającego jest 

jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia, w tym także ilości punktów 

poboru oraz planowanego zużycia energii elektrycznej. Tak przedstawiony przez 

Zamawiającego zapis nie pozwala Wykonawcy odpowiednio skalkulować ceny oferty. Ponadto 

informujemy, iż Zamawiający ma możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia w trakcie 

jego realizacji o dany %. Zapis tego rodzaju powinien być zabezpieczony przez Zamawiającego 

odpowiednią procedurą, tj. prawem opcji. Korzystając z prawa opcji Zamawiający musi 



precyzyjnie określać przedmiot zamówienia. Prawo opcji uprawnia Zamawiającego do 

procentowego rozszerzenia pierwotnego zamówienia bez konieczności zawarcia dodatkowej 

umowy. Natomiast instytucja zamówienia uzupełniającego opisana w art. 67. ust. 1 pkt. 7 

umożliwia udzielenia zamówienia z wolnej ręki Zamawiającemu w okresie trzech lat od 

udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług stanowiących nie 

więcej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego. Ta procedura kończy się podpisaniem 

dodatkowej umowy. W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o wykreślenie ww. 

zapisu  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwiększenia ilości punktów poboru a szacunkowa 

ilość przedmiotu zamówienia odnosi się wyłacznie do zużycia energii elektrycznej. 

 

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający w odniesieniu do zapisów § 5 dodanie ustępu d  a : „oraz 

..”zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca 

się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: Ceny energii elektrycznej 

zostaną 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. 

 

Pytanie nr 8: Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie § 6 ust.5, na proponowany: „za 

termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej sprzedaży 

produktów i usług na rzecz Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 5  projektu umowy. 

 

Pytanie nr 9: Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie § 6 ust 2   na proponowany: 

 „Wynagrodzenie płatne będzie przez odbiorcę w terminie  ……. od  daty wystawienia faktury”. 

Niestety, nie możemy spełnić wymagań Zamawiającego, ponieważ w systemie rozliczeniowo-

księgowym Wykonawcy termin „od otrzymania” , z przyczyn braku możliwości windykacji 

należności, nie istnieje. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 2  projektu umowy. 

 

Pytanie nr 10: Treść paragrafu 8 ust 1 narusza niepisaną zasadę obowiązującą w polskim 

prawie – zasadę symetrii Stron Umowy. Zgodnie z tą zasadą warunki umowne powinny być 

sformułowane w taki sposób, aby nie faworyzować żadnej z nich. § 8 ust 1  zastrzega w sposób 

jednostronny możliwość rozwiązania Umowy na rzecz podmiotów określanych mianem 

Zamawiającego. Proponujemy, zastrzeżenie o analogicznej formie tyle, że na rzecz 

Wykonawcy. Powyższe można osiągnąć poprzez oznaczenia konkretnych Stron Umowy 

wyrazem „Strona”, używając go w odpowiednich formach językowych 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 8  ust.1 projektu umowy. 

 

Pytanie nr 11: par. 8 ust. 1 proponuję, żeby kara z tytułu odstąpienia od Umowy była naliczana 

od  wartości netto oferty za niezrealizowaną część umowy, której dotyczy odstąpienie 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 8  ust.1 projektu umowy. 

 

Pytanie nr 12: Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie par. 8 

ust.  na:  "Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości wartości netto oferty, 

jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wartość kar umownych.  Całkowita 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naruszeń umowy jest ograniczona do wysokości oferty 

netto Wykonawcy  za wykonanie Umowy?" 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 8  projektu umowy. 

 

Pytanie nr 13: Czy istnieje możliwość dodania w  § 2 ust.11  zapisu w brzmieniu: 

„Zamawiający oświadcza, że jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy o 

podatku akcyzowym”. Zapis ten ma na celu jednoznaczne wskazanie, że Wykonawca powinien 

doliczać podatek akcyzowy do ceny energii elektrycznej sprzedawanej na podstawie tej 

umowy.?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 2  projektu umowy. 

 

Pytanie nr 14: Czy istnieje możliwość dodania w § 5 ust.1 dodanie zdania: „Cena jednostkowa 

energii elektrycznej netto zawiera kwotę podatku akcyzowego?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 5 ust. 1  projektu umowy. 

 

Pytanie nr 15: Czy w odniesieniu do zapisów  § 5 ust.2 lit. a) Zamawiający zaakceptuje 

dodanie na końcu słowa: „oraz stawki podatku akcyzowego?”  

Odpowiedź: 

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

 

Pytanie nr 16: Czy w odniesieniu do zapisów  § 5 ust.4 Zamawiający zaakceptuje dodanie na 

końcu zapisu słowa: „oraz stawki podatku akcyzowego?”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 5 ust. 4  projektu umowy. 



Pytanie nr 17: Czy w odniesieniu do zapisów § 6 ust.7 Zamawiający zaakceptuje zmianę 

słowa: „płatnikiem” na : „czynnym podatnikiem?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 7  projektu umowy. 

 

Z poważaniem 

 

  Kierownik 

Sekcji Zamówień Publicznych 

KWP z s. w Radomiu 

mgr Julita Dudzińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. egz. poj. 
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