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Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści „Ogłoszenia o zamówieniu”                          

i zmiana treści Załączników Nr 2 i Nr 3 do ogłoszenia na złożony w terminie 

przez jednego z Wykonawców wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia                          

o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

poniżej 30 000 tys. euro określonego jako „Dostawa energii elektrycznej 

obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla Radia Lublin S.A.” – numer 

sprawy: PZA.252.14.2019. 

Zamawiający: 

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A.                 

ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin 

NIP 712-01-65-888 

Nr telefonu 81 536 42 00  

Nr faksu 81 532 87 28 

Treść pytań Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego zamieszczone zostały                 

w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego: www.radio.lublin.pl (BIP – 

zamówienia publiczne – zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro). 

Adres e-mail: poczta@radio-lublin.pl 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7³º – 15³º 

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści „Ogłoszenia o zamówieniu“ złożony 

w dniu 24.04.2019 r. (w terminie) przez jednego z Wykonawców, Zamawiający 

przedstawia następujące wyjaśnienia do treści ogłoszenia o zamówieniu i zmianę 

treści  Załączników Nr 2 i Nr 3 do ogłoszenia: 

Odpowiedź na pytanie Nr 1: 

Treść pytania: 

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, 

umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania 

obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może 

skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy 

sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego 

zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o przekazanie informacji                  

o sposobie i formie dysponowania obiektami. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że stosowną informację w kwestii dysponowania tytułem 

prawnym do korzystania z obiektu Radia Lublin S.A. w Lublinie, przy ul. Obrońców 

Pokoju 2 zamieścił w pkt. 9 „Opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do „Ogłoszenia o zamówieniu”. 

Przywołany powyżej zapis posiada poniższe brzmienie: 

„Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu                       

w formie Decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Nr G.G.GT.7224 – 1/122/9                   

z dnia 11.04.1995 r. dotyczącej nabycia z dniem 31.12.1993 r. z mocy prawa 

użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa 

http://www.lubelskie.pl/
mailto:poczta@radio-lublin.pl


 

PZA.252.14.2019 

Wyjaśnienia Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonego jako „Dostawa 

energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla Radia Lublin S.A.”. 
 

2 

położonego w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Raabego na okres 99 lat, przy 

czym bieg terminu rozpoczął się w dniu 31.12.1993 r.”. 

Odpowiedź na pytanie Nr 2: 

Treść pytania: 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane  

do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel 

niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował 

następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego 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; 

- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy; 

- numer ewidencyjny  

- numer PPE. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Tak. Zamawiający informuje jednakże, że wszystkie informacje określone w treści 

pytania zawarte zostały w treści „Opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do „Ogłoszenia o zamówieniu”, a w szczególności w pkt. 6 

przedmiotowego dokumentu. 

Odpowiedź na pytanie Nr 3: 

Treść pytania: 

Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, 

KRS) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?  

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Tak – jest to oczywiste i dla Zamawiającego jest standardem postępowania przy 

ewentualnej zmianie sprzedawcy energii elektrycznej (kolejnej zmianie). 

W Załączniku Nr 3 do „Ogłoszenie o zamówieniu” – projekt umowy - § 4 ust. 3, 

Zamawiający przewidział udzielenie 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. 
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Odpowiedź na pytanie Nr 4: 

Treść pytania: 

Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego ? Jeśli tak, to 

prosimy o jego wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany 

Sprzedawcy.  

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Nie. 

Odpowiedź na pytanie Nr 5: 

Treść pytania: 

Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego 

sprzedawcy ? Jeśli wypowiedzenie umów leży w gestii nowego Wykonawcy, 

prosimy o wskazanie: 

a)  jaki jest właściwy okres wypowiedzenia., który jest niezbędny do 

przeprowadzenia prawidłowego procesu zmiany Sprzedawcy  

b) czy Zamawiający posiada umowy rozdzielone tj. sprzedażowe, czy  

kompleksowe ?  

c) czy umowy zawarte z obecnym sprzedawcą są na czas określony, czy 

nieokreślony? Jeśli są na czas określony, prosimy wówczas o wskazanie do 

kiedy. 

d) kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla PPE wskazanego w SIWZ. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

W drodze zakończenia stosownego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (przetarg nieograniczony) sprzedawcą energii elektrycznej dla 

Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A. jest 

Wykonawca „PGE Obrót S.A.”, 35 – 959 Rzeszów, ul. 8 - go Marca 6 skr. Poczt. 63, 

Oddział z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 32A, 20 – 601 Lublin. 

Umowa Nr PZZ.25.7.2017 zawarta w dniu 15.09.2017 r. w wymienionym powyżej 

Wykonawcą obowiązuje od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. i Zamawiający 

nie zamierza wypowiadać tej umowy przed terminem. 

Ad. a) odpowiedź jak na wstępie; 

Ad. b) Tak. Zamawiający posiada umowy rozdzielone, a w szczególności: 

− umowa sprzedażowa (zawarta na czas określony do dnia 30.06.2019 r.)                              

z Wykonawcą określonym na wstępie; 

− umowa dystrybucyjna - Zamawiający w dniu 03.03.2011 r. zawarł na czas 

nieokreślony umowę nr UD_00273/2011/C23 na świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna                       

z siedzibą w Lublinie, adres: 20 – 340 Lublin, ul. Grabarska 21A jako 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). 
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Ad. c) umowa sprzedażowa (zawarta na czas określony do dnia 30.06.2019 r.)                              

z Wykonawcą określonym na wstępie; 

Ad. d) PGE Obrót S.A.”, 35 – 959 Rzeszów, ul. 8 - go Marca 6 skr. Poczt. 63, 

Oddział z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 32A, 20 – 601 Lublin. 

Odpowiedź na pytanie Nr 6: 

Treść pytania: 

SIWZ pkt. 4 wnioskujemy o dopisanie na końcu zdania stwierdzenia ”lecz nie 

wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy                    

i przyjęciu umowy przez OSD do realizacji”.  

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający interpretuje treść pytania jako odnoszącą się do pkt. 4 treści 

„Ogłoszenia o zamówieniu”. Dla przejrzystości wyjaśnień, Zamawiający informuje, 

że w przedmiotowym postępowaniu nie występuje Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia  (SIWZ). 

Zamawiający uznaje słuszność wniosku Wykonawcy co uwzględnił już w treści pkt. 

2 Załącznika Nr 2 (wzór formularza oferty) do „Ogłoszenia o zamówieniu”                         

o brzmieniu: 

„Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.07.2019 r., jednak nie 

wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, do 

30.06.2020 r.”. 

Kwestia poruszona przez Wykonawcę, znajduje stosowne odniesienie również w § 9 

ust. 1 wzoru umowy (Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu) o brzmieniu jak 

poniżej: 

„Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia    

01.07.2019 r. jednakże nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania 

dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów 

dystrybucyjnych”. 

W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany treści pkt. 4 

„Ogłoszenia o zamówieniu”. 

Odpowiedź na pytanie Nr 7: 

Treść pytania: 

Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Tak 

Odpowiedź na pytanie Nr 8: 

Treść pytania: 

Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub 

lojalizacyjne i jaki jest wówczas okres wypowiedzenia? W przypadku, gdy 
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Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi rozwiązanie 

takich umów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Nie 

Odpowiedź na pytanie Nr 9: 

Treść pytania: 

Wnioskujemy o przedstawienie regulaminu udzielania zamówieni publicznych,                     

o którym mowa w SIWZ pkt. 3 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający w załączeniu udostępnia skan [Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Polskim radiu – regionalnej – Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” 

S.A. , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty            

30 000 (euro)] wprowadzony zarządzeniem Nr 22/2017 Prezesa Zarządu Radia 

Lublin S.A. z dnia 7.09.2019 r. – bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). 

Odpowiedź na pytanie Nr 10: 

Treść pytania: 

Wzór Umowy par. 5 pkt. 5: Wnioskujemy o dopisanie, zapisu: „Bonifikata zostanie 

wypłacona pod warunkiem złożenia uzasadnionego wniosku przez Zamawiającego 

oraz pozytywnie rozpatrzonego przez Wykonawcę. Wykonawca musi ocenić, czy 

zaszła przesłanka powodująca naliczenie bonifikaty. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

W ocenie Zamawiającego jest to oczywiste, a w szczególności w odniesieniu do 

rozliczeń finansowych stąd też Zamawiający nie widzi potrzeby rozbudowywania 

treści ust. 5 § 5 wzoru umowy. 

Odpowiedź na pytanie Nr 11: 

Treść pytania: 

Par. 7 ust. 6 wzoru Umowy. Informujemy, że termin płatności faktury może 

wynosić, 14 dni lub 21 dni lub 30 dni. Wobec tego prosimy o stosowną zmianę 

zapisu w umowie. 

Wyjaśnienie Zamawiającego i zmiana treści Załączników Nr 2 i Nr 3 do 

ogłoszenia: 

W ocenie Zamawiającego termin płatności faktury jest ustaleniem pomiędzy 

stronami w relacjach handlowych i zastosowany dla przedmiotowego postępowania 

termin 28 dni bywa również stosowany w praktyce. 

W transakcjach między przedsiębiorcami termin zapłaty co do zasady nie powinien 

przekraczać 60 dni kalendarzowych. Możliwość jego wydłużenia przewidziana 

została tylko po spełnieniu  określonego warunku - wyraźne ustalenie stron, które nie 

może być jednak rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.  
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Termin zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, nie 

może w zasadzie przekraczać 30 dni. Wyjątkowo, termin zapłaty może przekraczać 

30 dni, jeżeli wydłużenie terminu jest obiektywnie uzasadnione właściwością lub 

szczególnymi elementami umowy. Termin ten nie może jednak przekroczyć 60 dni. 

60-dniowy termin jako zasada przewidziany został dla podmiotów publicznych 

będących podmiotami leczniczymi.  

Biorąc jednakże pod uwagę (w ocenie Zamawiającego) ograniczenia systemu 

księgowego Wykonawcy występującego z wnioskiem, Zamawiający w drodze 

wyjątku zmienia termin płatności faktury na nie wcześniej niż 21 dni od daty jej 

otrzymania przez Zamawiającego. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 6 Załącznika      

Nr 2 do ogłoszenia (wzór formularza oferty) o dotychczasowym brzmieniu: 

„Oświadczamy, że termin płatności faktury wynosi nie wcześniej niż 28 dni od 

daty otrzymania jej przez Zamawiającego” 

na treść o brzemieniu jak poniżej: 

„Oświadczamy, że termin płatności faktury wynosi nie wcześniej niż 21 dni od 

daty otrzymania jej przez Zamawiającego”. 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści ust. 6 § 7 Załącznika Nr 3 do 

ogłoszenia (wzór umowy) o dotychczasowym brzmieniu: 

„Strony ustalają, że Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu 

rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin płatności faktury 

rozliczeniowej przypada nie wcześniej niż 28 dni od daty otrzymania jej przez 

Zamawiającego” 

Na treść o brzmieniu jak poniżej: 

„Strony ustalają, że Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu 

rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin płatności faktury 

rozliczeniowej przypada nie wcześniej niż 21 dni od daty wystawienia faktury przez 

Wykonawcę, pod warunkiem, że faktura zostanie doręczona Zamawiającemu nie 

później niż 7 dni przed upływem terminu płatności wskazanego w fakturze. Jeżeli 

faktura zostanie doręczona zamawiającemu później niż 7 dni przed upływem terminu 

płatności wskazanego w fakturze, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty                        

w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury.”. 

Ze względu na zauważona ewidentna omyłkę, Zamawiający dokonuje dodatkowo 

zmiany treści  Załącznika Nr 3 do ogłoszenia (wzór umowy) w postaci zmiany 

dotychczasowego powtórzonego § 9 na § 10. 

Odpowiedź na pytanie Nr 12: 

Treść pytania: 

Wzór Umowy par. 7 ust. 6, zawarte jest stwierdzenie odnośnie terminu płatności: 

„(…)  28 dni od daty otrzymania”. Informujemy, iż termin płatności określony od 

daty otrzymania faktury przez Zamawiającego będzie oznaczał konieczność 
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wysyłania faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia 

terminu płatności i określenia, czy zasadnym jest naliczanie karnych odsetek za jego 

niedotrzymanie. To z kolei negatywnie wpłynie na kalkulację cenową oferty. 

Dodatkowo zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w przypadku dostaw 

energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu 

płatności, jeżeli został on określony w umowie. Pozostawienie zapisów zgodnie,                    

z którymi faktury VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego będzie oznaczało każdorazowo konieczność ingerencji 

Wykonawcy w automatycznie wykonywane operacje przez systemy rozliczeniowo-

księgowe, które określają termin płatności od daty wystawienia faktury. Ponadto 

może zaistnieć sytuacja, w której potwierdzenie otrzymania przez Zamawiającego 

faktury za energię wpłynie do Wykonawcy już po złożeniu deklaracji podatkowych 

co spowoduje, iż zaistnieje niedopłata podatku VAT i konieczność dokonania 

stosownych korekt przedmiotowych deklaracji. Powyższe z kolei może zostać 

odebrane przez organy kontroli podatkowej jako celowe manipulowanie 

Wykonawcy terminami płatności i spowodować odpowiedzialność karno – skarbową 

Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wnosimy o zmianę powyższych 

zapisów tak, aby termin płatności był określony od daty wystawienia faktury 

Wyjaśnienie Zamawiającego i zmiana treści Załącznika Nr 3 do ogłoszenia: 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i zmienia brzemiennie ust. 6 § 7 

Załącznika Nr 3 do ogłoszenia (wzór umowy) – treść po zmienie jak                            

w wyjaśnieniach do pytania Nr 12 9 (powyżej). 

Odpowiedź na pytanie Nr 13: 

Treść pytania: 

Wnioskujemy o dostosowanie par. 8 ust. 1 wzoru Umowy, do obowiązujących 

zapisów prawa energetycznego tj. art. 6b ust. 1 „Przedsiębiorstwo energetyczne 

wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw 

gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw 

gazowych lub energii, jeżeli: 

1) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne 

pobieranie paliw lub energii; 

2) odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni  

po upływie terminu płatności.” 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody zna zmianę treści § 8 ust. 1 wzoru umowy 

(Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu). 

Brzmienie przedmiotowego ust. nie ogranicza praw uprawnień Wykonawcy do 

wstrzymania dostarczania energii elektrycznej na mocy przywołanego przypisu. 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

755 z późn. zm.) ma zastosowanie również do niniejszego postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego co znajduje wyraz w zapisie powtórzonego § 9 ust. 6 wzoru 

umowy (Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu) – po zmianie § 10 ust. 6                      

o brzmieniu jak poniżej: 

„W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa”. 

Odpowiedź na pytanie Nr 14: 

Treść pytania: 

Wnioskujemy o dodanie w par. 9 pkt. 4 wzoru Umowy,   30 - dniowego terminu na 

zaniechanie lub usunięcie naruszeń.  

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści pierwszego § 9 ust. 4 ze względu na 

specyfikę spółki.  

Odpowiedź na pytanie Nr 15: 

Treść pytania: 

Zamawiający nie załączył do SIWZ wzoru pełnomocnictwa dla Wykonawcy wobec 

tego, czy Zamawiający dopuszcza podpisanie pełnomocnictwa na wzorze 

Wykonawcy? Jeśli nie, to prosimy o uzupełnienie brakującego dokumentu                        

i informację, czy Zamawiający będzie ponosił pełną odpowiedzialność w przypadku 

negatywnej decyzji OSD w zakresie procesu zmiany sprzedawcy, spowodowanej 

niepełnym zakresem uprawnień dla Wykonawcy, zawartych w pełnomocnictwie ?  

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Tak. Intencją Zamawiającego jest udzielenie pełnomocnictwa na wzorze 

stosowanym przez Wykonawcę. 

Odpowiedź na pytanie Nr 16: 

Treść pytania: 

Wnioskujemy o dodanie do par. 9 wzoru Umowy punktu o następującym zapisie: 

„Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego 

następuje  z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło  

do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu 

późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie 

rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem 

Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu 

Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez 

okres od zawarcia Umowy do ……………..., od dokonania wypowiedzenia Umowy.  

W wypadku rozwiązania umowy w  trybie niniejszego ustępu w okresie  

do …………………., Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy  

kwoty obliczonej według  poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy 

Rozwiązaniu): 

                                                                  OPR = 60 % *  CE 
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OPR  -  Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;   

CE      - przychód jaki uzyskałby Wykonawca  ze sprzedaży energii przewidzianej   

w planie sprzedaży energii po cenach określonych w § … Umowy , w okresie od 

dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do 

…………………….; 

Wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowy będzie stanowiło ryzyko  

dla Wykonawcy, a określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje 

ewentualne straty i pozwoli na obniżenie kalkulacji ofertowej.  

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zastosowanie zaproponowanego przez 

Wykonawcę  brzmienia § 9 wzoru umowy. 

Odpowiedź na pytanie Nr 17: 

Treść pytania: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej w przypadku 

nieprzekazania przez OSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – 

rozliczeniowych do Wykonawcy? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Dystrybucję energii elektrycznej do obiektu Zamawiającego realizuje spółka „PGE 

Dystrybucja S.A.”, ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin (OSD). Jest to Wykonawca 

rzetelny, który biorąc pod uwagę dotychczasowe długoletnie doświadczenia w tym 

względzie, gwarantuje terminowe przekazywanie wskazań liczników. 

W sytuacji jednakże nieprzekazania przez OSD w terminie rzeczywistych danych 

pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy, Zamawiający przewidział 

zastosowanie rozwiązań szczegółowo określonych w ust. 3 – 5 § 7 (Rozliczenia                        

i Płatności) wzoru umowy (Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu). 

Odpowiedź na pytanie Nr 18: 

Treść pytania: 

Powołując się na Ustawę z 28.12.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2538 z późn. zm.) oraz 

obowiązkiem stosowania do rozliczeń cen w roku 2019, ściśle określonych                       

w Ustawie, Wykonawca wnosi do Zamawiającego o podzielenie przedmiotu 

zamówienia na dwie części, odrębnie na rok 2019 r. i 2020 r. Prośba Wykonawcy 

podyktowana jest koniecznością stosowania w rozliczenia w roku 2019, cen 

określonych Ustawą.  

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na podział zamówienia na dwie części, odrębnie na  

6 – miesięcy 2019 r. i 6 – miesięcy 2020 r. 

Zamawiający ewentualne różnice w cenie energii elektrycznej za 2019 r. i 2020 r. 

przewidział i dał temu wyraz poprzez stosowne dostosowanie treści formularza 

oferty (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia) jak również ust. 1 i 2 § 6 wzoru umowy 

(Załącznik Nr 3 do ogłoszenia). 
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Odpowiedź na pytanie Nr 19: 

Treść pytania: 

Zwracamy się z wnioskiem o przystosowanie formularza cenowego dotyczącego 

roku 2019 zgodnie z założeniami opisanymi w art. 5 oraz 6, Ustawy z dnia 

28.12.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 

ustaw. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy w kwestii zmiany treści 

formularza oferty. Dla ewentualnego ułatwienia przy sporządzaniu oferty, 

Zamawiający udostępnia Wykonawcom skany faktur za zakup energii elektrycznej 

odpowiednio za czerwiec 2018 r. i styczeń 2019 r. – patrz wyjaśnienia do pytania               

Nr 21. 

Odpowiedź na pytanie Nr 20: 

Treść pytania: 

W odniesieniu do treści formularza ofertowego Wykonawca wnosi o zmianę tabeli 

z cenami w taki sposób, aby można było przedstawić cenę dla każdej grupy 

taryfowej odrębnie, w rozbiciu na strefy czasowe. Prośba ta wynika z wewnętrznych 

zasad sporządzania kalkulacji. Ceny wskazane w inny sposób niż w rozbiciu na 

grupy taryfowe i strefy czasowe uniemożliwiają Wykonawcy złożenie oferty.  

Poniżej Wykonawca podaje przykład tabeli cenowej: 
 

Grupa 
taryfowa 

Cena jednostkowa netto energii elektrycznej w 
roku ….. 

Planowany wolumen zużycia energii 
elektrycznej w roku …... Wartość 

netto 
Strefa I Strefa II Strefa III Strefa I Strefa II Strefa III 

      

zł/kWh kWh zł  

1 2 3 4 5 6 7 8 

C11               

C12a               

B23               

C12b               

C22a               

C21               

      RAZEM:   

       

VAT 
.......% 

  

       
OGÓŁEM:   

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie zamierza zmieniać tabeli z cenami w treści formularza oferty. 
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Ustalenia Zamawiającego w tym zakresie są spójne w dystrybucją energii 

elektrycznej – w załączeniu skan faktury PGE Dystrybucja S.A. z dnia                

08.04.2019 r. za dystrybucję energii elektrycznej do obiektu Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie Nr 21: 

Treść pytania: 

W związku z Ustawą z dnia 28.12.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw, informujemy, że SIWZ powinien być uzupełniony 

o dokumenty (faktura lub jej duplikat) potwierdzające ceny energii elektrycznej dla 

każdego punktu poboru energii elektrycznej, które mają być zastosowane do 

rozliczeń w roku 2019. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Dla przejrzystości postępowania oraz spełnienia oczekiwań Wykonawcy, 

Zamawiający w załączeniu przedstawią skany faktur za zakupioną energię 

elektryczną, a w szczególności: 

1. Faktura z dnia 05.07.2018 r. za okres: od 02.06.2018 r. do 01.07.2018 r.; 

2. Faktura z dnia 06.02.2019 r. za okres od 02.01.2019 r. do 01.02.2019 r. 

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

Lublin, 26.04.2019 r.                                                                   Prezes Zarządu 

                                                                                                (-) Mariusz Deckert                                         

 


