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Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 

Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach” 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. 

Józefowska 102, 40-145 Katowice, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia, że wpłynęły 

zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących 

odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 
W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji ograniczeniami 
technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi w formie tradycyjnej, 
Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji treści SIWZ polegającej na wprowadzeniu do 
niniejszego postępowania obok komunikacji w formie tradycyjnej, możliwości stosowania komunikacji 
elektronicznej z wykonawcami, w tym umożliwieniu wykonawcom złożenia oferty, oświadczeń, a także 
dokumentów w wersji elektronicznej.  
 
Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z komunikatem z dnia 20.03.2020 r. dostępnym na stronie internetowej Urzędu 
Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-
epidemicznego), UZP w obecnej sytuacji stanu epidemii, rekomenduje aby w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego poniżej progów unijnych komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję 
występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
oświadczeń, a także dokumentów. UZP wskazał, iż zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko 
przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający 
bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, w uzasadnionych przypadkach - do których 
niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - do zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w zaproponowanym zakresie. 
 
Pytanie 2 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada: 
1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną 
lub ciepło z  odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła 
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energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji 
przetargowej? 
2) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest odbiorcą  końcowym 
wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w 
mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej 
działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.  U. z 2019 r. poz. 649 i 730), w stosunku do punktów poboru energii 
wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej? 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł 
energii na własne potrzeby w mikroinstalacji i wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności 
gospodarczej Zamawiającego. 
 
Pytanie 3 
SIWZ Rozdział III, Umowa §3 ust. 2 oraz §2 ust. 4b, Formularz Oferty – tabela kalkulacji ceny 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego, bądź 
wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający 
posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) – dalej OZE. 
 
Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi jej 
dystrybucji, punktów poboru energii z mikroinstalacją powoduje konieczność świadczenia przez Wykonawcę 
dodatkowej usługi, w stosunku do ww. rodzaju punktów poboru energii, polegającej na rozliczaniu energii 
elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) do sieci OSD, wytworzonej 
w mikroinstalacji wraz z zapewnieniem  usługi odbioru i  przesyłania tej energii elektrycznej na warunkach 
wskazanych w ustawie OZE. W związku z  powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej 
kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii oraz 
świadczenie usługi jej dystrybucji do punktów poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od Zamawiającego 
energii wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty na warunkach 
wskazanych w treści SIWZ. 
 
Odpowiedź 3 
Zamawiający nie wyłączy z postępowania punktów poboru energii, w stosunku do których posiada status 
prosumenta, gdyż punkt ten (położony w siedzibie Zamawiającego), jest głównym punktem poboru energii 
elektrycznej, pobierającym 99% szacunkowego zużycia energii. 
 
 
Pytanie 4 
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) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?  
e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej? 
f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne 
przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę? 
g) 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 ? 
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h) 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 4 
Informacje zawarte zostały w SIWZ rozdział III pkt 4 – 6.  
 
Pytanie 5 
Umowa §5 ust. 3 
1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość 
energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą  niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za 
faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie 
faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD 
po zakończeniu okresu rozliczeniowego).  Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu 
o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy,  rozwiązanie Umowy następuje z 
ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu 
dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną 
energię do dnia rozwiązania Umowy. 
 
2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie 
zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. 
środków?". 
 
Odpowiedź 5 

1. W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje że dokonuje modyfikacji treści SIWZ w 
Załączniku nr 5 do SiWZ w ten sposób, że § 5 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie 

3.W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia wskazana w ust. 2 niniejszego paragrafu zostanie osiągnięta przed 
upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, Umowa wygasa z końcem okresu rozliczeniowego, w którym 
nastąpiło osiągnięcie tej kwoty, a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Zamawiający 
zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia wygaśnięcia Umowy. 
 
2. Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie 
zamówienia, celem określenia ewentualnego momentu wygaśnięcia umowy przed terminem, przy czym 
Zamawiający wskazuje, że umowa wówczas wygasa samoistnie, bez konieczności składania oświadczenia o 
wypowiedzeniu. 
 
Pytanie 6 
Umowa §7 ust. 1 
Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że 
zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki 
pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym 
Wykonawca zwraca się z prośbą o  zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę 
uznania rachunku bankowego Wykonawcy” 
 
Odpowiedź 6 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w zaproponowanym zakresie. 
 
Pytanie 7 
Umowa §8 ust. 3 
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 
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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, 
14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”. 
 
Odpowiedź 7 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w zaproponowanym zakresie. 
 
Pytanie 8 
Umowa §9 ust. 1 
Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych 
OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie 
umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W 
związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w 
życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem …, lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, 
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”. 

 
Odpowiedź 8 
W niniejszej sprawie nie dojdzie do zmiany sprzedawcy, gdyż umowa wygasa z dniem 31.12.2020 r. Zamawiający 
nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w zaproponowanym zakresie. 

 
Pytanie 9 
Załącznik nr 4 do Umowy 
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 9 
Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 
Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD według wzoru stosowanego przez 
Wykonawcę. 
 
 
        
         ………………………………………………… 


