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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 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów praw 

majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej  (koszt zakupów certyfikatów) lub 

innych opłat o charakterze publicznoprawnym, a dotyczących zakupu energii elektrycznej? Zmiana ceny energii 

elektrycznej ulegnie zmianie  od dnia wejścia w życie właściwych przepisów. 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w zaproponowanym zakresie. 

 

Pytanie 2 

Wykonawca prosi o podanie aktualnych numerów ewidencyjnych PPE. 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, że numery PPE zostały wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

Pytanie 3 

Czy obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia? Kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? 

Jaki jest okres wypowiedzenia umów? 

 

Odpowiedź 3 

Umowy na zakup energii elektrycznej zostały zawarte na czas oznaczony i nie wymagają wypowiedzenia.  

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za energie elektryczną w zł/kWh do pięciu 

miejsc po przecinku? Wykonawca wyjaśnia, że ceny energii elektrycznej na Giełdzie Towarowej Energii 

podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na kWh daję cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. 

 

Odpowiedź 4  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w zaproponowanym zakresie. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 
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Odpowiedź 5 

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w formie korespondencyjnej. 

 

Pytanie 6 

Czy w przypadku nieuzyskania od Operatora Systemu Dystrybucji wskazań liczników w wymaganym terminie, 

zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur szacunkowych lub będzie sam podawał odczyt 

rzeczywisty (korygowany 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 6 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w zaproponowanym zakresie. 

 

Pytanie 7  

Czy zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które 

uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach wskazanych w postępowaniu przetargowym? 

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający informuje, że nie posiada zawartych umów/aneksów ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, 

które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach wskazanych w SIWZ. 

 

Pytanie 8 

Wykonawca prosi o dodanie do Rozdziału IV SIWZ poniższego zapisu: „Termin wykonania zamówienia od dnia 

01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej 

niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i przyjęciu umowy do 

realizacji przez OSD”. 

 

Odpowiedź 8  

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie została udzielona pismem z dnia 15.10.2020 r. (odpowiedź 

8). 

 

Pytanie 9 

Wykonawca prosi o modyfikację pkt 4 z Załącznika nr 1 do SIWZ we wskazanej formie „Zapotrzebowanie 

rzeczywiste może odbiegać od szacunkowego zakresie (+/-) 10%....”. 

 

Odpowiedź 9 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w zaproponowanym zakresie. 

 

Pytanie 10 

Wykonawca prosi o modyfikację rozdziału XVI pkt.4 podpunktu 5 we wskazanej formie „Zamawiający może 

zmienić grupę taryfową (…) w sytuacji uzyskania zgody od OSD”. 

 

Odpowiedź 10 

Zamawiający informuje, ze dokonuje modyfikacji treści SIWZ rozdziału XVI pkt.4 podpunktu 5 oraz § 11 ust. 3 

pkt e załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy) w ten sposób, że otrzymuje brzmienie „Zamawiający może zmienić 

grupę taryfową, dodać punkt poboru energii elektrycznej, zwiększyć moc przyłączeniową/umowną do obiektów 

w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych w sytuacji uzyskania 

zgody od OSD”. 

 

Pytanie 11 

Wykonawca prosi o udzielenie informacji na poniższe pytania: 

1)      jaki jest nr umowy z obecnym sprzedawcą 

2)      jaki jest typ umowy na poszczególne PPE (sprzedaży/kompleksowa)  

3)      data zawarcia umowy 

4)      obowiązuje od  

5)     obowiązuje do 
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6)   okres wypowiedzenia [m/c] 

W  przypadku gdy Zamawiający posiada rozdzielone umowy, prosimy o podanie również poniższych 

informacji: 

7)    numer umowy z OSD, 

8)   data zawarcia 

9)   obowiązuje od 

10)   obowiązuje do 

11)   okres wypowiedzenia [m/c] 

 

Odpowiedź 11 

Zamawiający przekazuje następujące informacje o umowie sprzedaży energii elektrycznej: 

1) Umowa nie posiada nadanego numeru; 

2) Zamawiający zawarł umowę sprzedaży dla poszczególnych PPE; 

3) Umowa została zawarta 24.10.2018 r.; 

4) Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.; 

5) Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.; 

6) Umowa została zawarta na czas oznaczony bez konieczności uprzedniego jej wypowiedzenia; 

7) Numery umów z OSD: 182335994613/B/D/2019; OGL/50005001/C/2019; 

8) Data zawarcia umów: 4.12.2019 r.; 31.12.2019 r.; 

9) Umowy obowiązują od 01.01.2020 r.; 

10) Umowy obowiązują do 31.12.2022 r.; 

11) Umowy zostały zawarte na czas oznaczony bez konieczności uprzedniego ich wypowiedzenia.  

 

Pytanie 12 

Dotyczy §6 pkt. 3 Załącznik nr 5 do SIWZ 

Jeśli dane zostaną umieszczone na fakturze, to czy Zamawiający nadal będzie żądał załącznika do faktury? 

 

Odpowiedź 12 

Zamawiający dopuszcza zamieszczenie na fakturze szczegółów rozliczenia dla każdego punktu poboru energii. 

 

Pytanie 13 

Dotyczy §7 pkt. 1 Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wykonawca wnosi o modyfikacje powyższego zapisu we wskazanej formie „Strony określają, że za dzień zapłaty 

uważa się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela”. 

 

Odpowiedź 13 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w zaproponowanym zakresie. 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający posiada PPE, w których zainstalowane są jakiekolwiek źródła wytwórcze energii elektrycznej 

(np. Fotowoltaika itp.), jeżeli tak to wnosimy o ich wykreślenie. 

 

Odpowiedź 14 

Zamawiający posiada PPE, w którym zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna. Zamawiający nie wyraża zgody 

na zmianę SIWZ w zaproponowanym zakresie. 

 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający sam będzie kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej przekroczenia, Zamawiający 

zapłaci za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej? 

 

Odpowiedź 15  

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie została udzielona pismem z dnia 15.10.2020 r. (odpowiedź 

5). 
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