
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie 

Jasna 2/4 
00-013 Warszawa 

Warszawa, dn. 7 lipca 2017. 

Adm-290/381/17 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa energii 

elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 4" 

SPRAWA WSA-ZP-07/2017 działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) - udziela wyjaśnień do złożonych 

zapytań oraz dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1. Pytanie. 

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) nr NIP jednostek podległych 

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

3) moc umowna; 

4) numer licznika; numer ewidencyjny PPE 

5) Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

6) nazwa dotychczasowego Sprzedawcy 

7) numer aktualnie obowiązującej umowy 

8) data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy 

9) planowane roczne zużycie energii; 

10) grupa taryfowe. 

Odpowiedź. 
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Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji 

elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy. Obowiązek Zamawiającego w tym zakresie 

został zapisany w § 2 ust. 8 wzoru umowy. 

2. Pytanie. 

Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje dotyczące 

zmiany sprzedawcy (np. numer ewidencyjny lub numer PPE itd.)? 

Odpowiedź. 

Wyjaśnienia udzielono w odpowiedzi na pytanie 1. 

3. Pytanie. 

Czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy i jaki jest termin wypowiedzenia umów 

kompleksowych. 

Odpowiedź. 

Odpowiedz na to pytanie została udzielona w korespondencji z dn. 04.07.2017 (ZNAK PISMA Adm-

290/376/17) - Odpowiedź na pytanie 2. 

4. Pytanie. 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu 

podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do 

umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 

1) danych dla każdego punktu poboru: 

a) nazwa i adres firmy; 

b) opis punktu poboru; 

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

d) grupa taryfowa (obecna i nowa) 

e) planowane roczne zużycie energii; 

f) numer licznika; 

g) Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

h) nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

i) numer aktualnie obowiązującej umowy; 

j) data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
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k) numer ewidencyjny PPE; 

I) kod PPE; 

2) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 

a) pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

b) dokument nadania numeru NIP; 

c) dokument nadania numeru REGON; 

d) KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; 

- dokument potwierdzający 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. 

Wyjaśnienia udzielono w odpowiedzi na pytanie 1. 

5. Pytanie. 

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów 

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 

przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy obowiązywania wypowiedzeń tych 

umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych? Jaki jest okres 

wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? Czy obecnie obowiązujące umowy zostały zawarte 

w akcjach promocyjnych? 

Odpowiedź. 

Umowy nie zostały zawarte w akcjach promocyjnych/programach lojalnościowych. Okres 

wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów został wskazany w korespondencji z dn. 04.07.2017 

(ZNAK PISMA Adm-290/376/17) - Odpowiedź na pytanie 5. 

6. Pytanie. 

Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do § 10 ust.3 wzoru umowy, pkt 1 dodanie „lub zmiany 

ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, 

Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe 

obowiązki związane z zakupem prawa majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności 

energetycznej. 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 wniosek Wykonawcy w tym zakresie. Zamawiający przewidział taką 

możliwość w treści § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 wzoru umowy. 

7. Pytanie. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 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? 

Odpowiedź. 

Umowy są rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług 

dystrybucji. Dla każdego PPE zostały zawarte umowy na dystrybucje i sprzedaż. 

8. Pytanie. 

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. 

Zostało to opisane w klauzuli VII ust. 4 SIWZ 

9. Pytanie. 

Prosimy o potwierdzenie możliwości wystawiania faktur zbiorczych? Ile dokładnie będzie takich faktur 

w okresie rozliczeniowym? 

Odpowiedź. 

Zamawiający dopuszcza wystawianie faktury zbiorczej raz na miesiąc, na której będą rozliczone oba 

punkty poboru energii (PPE), okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną, zgodnie z zasadą 

określoną w treścią § 6 ust. 2 wzoru umowy. 
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10. Pytanie. 

Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do § 6 ust. 7 modyfikację zapisu w następujący sposób: 

"odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie w transakcjach handlowych?" 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy w tym zakresie. 

11. Pytanie. 

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie § 6 ust. 3„ zdanie 2 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 wniosek Wykonawcy w tym zakresie. 

12. Pytanie. 

Wykonawca prosi o doprecyzowani, ponieważ w § 6 ust 3 zdanie pierwsze projektu umowy zawarta 

jest informacja, iż należności wynikające z faktur płatne będą przez Zamawiającego w terminie 21 dni 

od daty wystawienia prawidłowo wystawionej faktury ,zaś w SIWZ- Rozdział VIII , pkt XXXVIII 

Postanowienia jest informacja, iż termin płatności wynosi 21 dni licząc od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowej faktury. Wykonawca prosi o doprecyzowanie oraz zmianę terminu 

płatności tak, aby był liczony od daty wystawienia faktury, a nie od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego i wynosił 21 dni od 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 podtrzymuje zasadę płatności określoną w § 6 ust 3 wzoru umowy. W związku z tym 

Zamawiający zmienia treść Klauzuli XXXVIII SIWZ. 

Klauzula XXXVIII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„1. Termin płatności wynosi 21 dni od daty wystawienia prawidłowo wystawionej faktury" 

13. Pytanie. 

Rozdział VIII, klauzula XXXVIII ust. 1 - 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. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, 

czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności 

wynikające z faktur VAT będq płatne w terminie...dni od daty wystawienia". 

Odpowiedź. 

Wyjaśnienia udzielono w odpowiedzi na pytanie 12. 

14. Pytanie. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 2 

ust. 7 - 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 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 wg wzoru stosowanego powszechnie 

przez Wykonawcę. 

15. Pytanie. 

1) Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 

2 ust. 8 - Wykonawca wskazuje „że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z 

koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą 

dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym zwracamy się 

z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku gdy zmiana parametrów 

dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą 

OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia." 
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2) Dodatkowo wyjaśniamy, że zmiana parametrów technicznych w aktywnej obecnie umowie 

dystrybucyjnej lub zawarcie nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji wiąże się ze złożeniem 

wniosku do OSD o zmianę takiej umowy. OSD na rozpatrzenie wniosku o taką zmianę ma czas do 

21 dni kalendarzowych. Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł 

zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta 

umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy 

dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient 

powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do 

OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki 

proces zostanie zweryfikowany negatywnie. 

3) W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający wystąpi 

samodzielnie o taką zmianę i dokona zmiany parametrów technicznych w umowie o świadczenie 

usług dystrybucji przed zawarciem umowy sprzedaży energii wynikającej z zakończenia 

niniejszego postępowania? W przypadku scedowania tego obowiązku na Wykonawcę prosimy o 

udzielenie informacji czy Zamawiający ma świadomość, że umowa może wejść w życie 

najwcześniej po 42 dniach od podpisania umowy wynikającej z rozstrzygniętego niniejszego 

przetargu (do 21 dni trwa realizacja wniosku dot. zmiany umowy dystrybucyjnej przez OSD + 21 

dni trwa proces zmiany sprzedawcy^ oraz przekazania Wykonawcy pełnomocnictwa i 

wymaganych dokumentów rejestrowych ? 

4) Jednocześnie informujemy, że opis przedmiotu zamówienia stanowi kluczowy element 

przygotowywanej przez zamawiającego SIWZ co oznacza, że powinien być kompletny i 

szczegółowy. Niedopuszczalne jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób ogólny i 

niedookreślony oraz przenoszący na wykonawców składających oferty ciężar jego dookreślenia w 

trakcie przygotowywania ofert. Nakaz kompletnego i szczegółowego opisania przedmiotu 

zamówienia wyklucza dopuszczalność zastrzeżenia na rzecz zamawiającego swobody 

dokonywania zmian w realizacji zamówienia czym może być zmiana parametrów technicznych. 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie właściwej grupy taryfowej. 

Jednocześnie informujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych nie jest częścią procesu 

zmiany sprzedawcy, a ich zmiana, np. w przypadku zmiany grupy taryfowej, może oznaczać 

zmianę przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o 

zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu i dodanie zapisu: „zmiana parametrów technicznych 

możliwa jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w 

formularzu Ofertowym Wykonawcy." 



Odpowiedź. 

1) Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy w tym zakresie. Wprowadzenie takiego 

zapisu do treści umowy jest bezprzedmiotowe. Treść klauzuli zawartej w § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 

wzoru umowy w związku z § 10 ust. 9, umożliwia zmianę umowy automatycznie (bez Aneksu do 

Umowy). 

2) Zamawiający jest świadomy procedur oraz terminów wynikających ze zmiany umowy 

dystrybucyjnej. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy licząc od pierwszego dnia 

rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę zgodnie § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy. 

3) Zamawiający wystąpi samodzielnie o taką zmianę do OSD i dokona zmiany parametrów 

technicznych w umowie o świadczenie usług dystrybucji. 

4) Grupa taryfowa (C21) została wskazana w formularzu ofertowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

16. Pytanie. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 

4 ust. 1 pkt. 4 oraz § 7 ust. 5 - Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie, że Zamawiający 

poinformuje o zaprzestaniu dostarczania energii elektrycznej dla tego obiektu w terminie 30 dni 

przed jego likwidacją, a zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi ze skutkiem na koniec 

miesiąca. 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie. 

W §7 wzoru umowy, po ust. 5 dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej dla tego obiektu, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o tym fakcie w terminie 30 dni przed jego likwidacją, a zaprzestanie 

sprzedaży energii elektrycznej nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca". 

17. Pytanie. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 4 

ust. 1 pkt. 6 - Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych 

danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych 

punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić 

odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na 

powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiajgcy ponosi 
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odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy." 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie. 

§4 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„6) przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji do skutecznego 

przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za 

terminowość i poprawność przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury 

zmiany sprzedawcy." 

18. Pytanie. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 4 

ust. 2 pkt. 5 - Informujemy, że Wykonawca reprezentuje Zamawiającego przed Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego tylko w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej a 

niezbędne informacje otrzymuje od Zamawiającego. 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. 

2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu „i 

uzgodnień z OSD niezbędnych do pozytywnego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy." 

Pozostawienie ww. zapisu spowoduje, że wykonawcy ubiegający się o przedmiotowe zamówienie nie 

znają jego faktycznego lub chociażby przybliżonego zakresu, co uniemożliwia im wycenę składanych 

ofert. W efekcie takich zapisów SIWZ Zamawiający otrzyma nieporównywalne oferty bowiem każdy z 

wykonawców będzie inaczej rozumiał użyte sformułowania i uwzględniał w swoich kalkulacjach 

zupełnie inny zakres przyszłych usług. Nadmieniam, że obowiązkiem Zamawiającego jest dokonanie 

opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a więc taki, który zapewnia, że wykonawcy będą w 

stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikować, co jest przedmiotem 

zamówienia i że wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione. 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie. 

§4 ust. 2 pkt 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„5) reprezentowanie Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy oraz dokonanie 

wszelkich czynności, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa," 
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19. Pytanie. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 4 

ust. 2 pkt. 6 - Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych 

danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych 

punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Obowiązkiem zamawiającego jest 

podanie takiej ilości informacji oraz wytycznych, która umożliwi złożenie przez wykonawców ofert 

porównywalnych i zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Tymczasem zadania 

określone w tym punkcie („z uwzględnieniem wnioskowanej grupy taryfowej i mocy umownej") w 

sposób zasadniczy wpływa na sposób kalkulowania ceny oferty. Zamawiający poprzestał tylko na 

ogólnym sformułowaniu. Informujemy, że w takim przypadku, Sprzedawca nie może ponosić 

odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń umowy przez OSD. Dodatkowo 

wyjaśniamy, że termin 5 dni na realizację zgłoszenia jest niemożliwy do spełnienia na realizację 

zgłoszenia. Związane jest to z obiegiem dokumentów w firmie, wprowadzeniem niezbędnych 

informacji do systemu bilingowego i umieszczeniem danych na Platformie Wymiany Informacji. Z 

uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „niezwłoczne i 

zgodne z danymi otrzymanymi od Zamawiającego zgłoszenie umowy sprzedaży do OSD umożliwiające 

rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej dla punktów poboru Zmawiającego w terminie 14 dni 

liczonych od momentu przekazania Wykonawcy niezbędnych informacji i dokumentów. Zamawiający 

ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy." 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie. 

§4 ust. 2 pkt 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„6) niezwłoczne i zgodne z danymi otrzymanymi od Zamawiającego zgłoszenie umowy sprzedaży do 

OSD umożliwiające rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej dla punktów poboru Zmawiającego 

w terminie 14 dni liczonych od momentu przekazania Wykonawcy niezbędnych informacji i 

dokumentów. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych 

danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy." 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 4 

ust. 2 pkt. 7 - W przypadku punktów poboru energii dla których zmiana sprzedawcy będzie 

przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii dla których umowa 

Odpowiedź. 

20. Pytanie. 
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dystrybucyjna jest zawarta na czas określony lub następuje zmiana parametrów techniczny i braku 

zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę prosimy o 

informację czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na 

podstawie oświadczenia woli zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach 

zgodnych z aktualnie obowiązującymi? 

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 5 wzoru umowy, Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy 

dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli zawartego w udzielonym przez siebie 

pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 4 

ust. 3 pkt. 1 - Z uwagi na wymóg udostępniania Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych 

w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych umową otrzymanych od właściwego 

OSD, zwracamy się z pytaniem czy wskazanie w wystawianych fakturach okresu rozliczeniowego, 

ilości zużytej energii elektrycznej oraz ceny jednostkowej dla poszczególnych punktów poboru będzie 

wystarczającym spełnieniem warunku? 

Będzie to wystarczającym spełnieniem warunku, w rozumieniu § 4 ust. 3 pkt. 1 wzoru umowy. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 5 

ust. 1 - Zawracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu o treść „po otrzymani danych pomiarowych 

od OSD." 

Odpowiedź. 

W § 5 ust. 1 wzoru umowy brak jest takiego zapisu. 

23. Pytanie. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 5 

ust. 3 oraz § 6 ust. 2 - Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów 

wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do 

sprzedawców danych pomiarowo- rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób 

ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy 

Odpowiedź. 

21. Pytanie. 

Odpowiedź. 

22. Pytanie. 



Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie 

wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń 

dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy 

Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w 

zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo - rozliczeniowych przekazywanych 

wykonawcy przez OSD? 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w 

zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo - rozliczeniowych przekazywanych 

Wykonawcy przez OSD. 

24. Pytanie. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 6 

ust. 3 - Zawracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „prawidłowo 

wystawiona faktura"? 

Odpowiedź. 

Zamawiający rozumie przez prawidłowo wystawioną fakturę, dokument w formie papierowej 

zawierający wszystkie prawidłowe dane o których mowa w art. 2 pkt 31 oraz art. 106e ust. 1 ustawy o 

VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) i przepisach wydanych na jej podstawie. 

25. Pytanie. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 6 

ust. 6 - Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury prz£z 

Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie art. 488 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego obowiązku 

spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie 

profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty 

należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację 

przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z 

obowiązku terminowej zapłaty należności." 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie. 

§6 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
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„6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury przez 

Wykonawcę, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej 

fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. Złożenie 

reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności." 

26. Pytanie. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 7 

ust. 1 oraz § 7 ust. 3 - W świetle przepisów ustawy Pzp oraz orzecznictwa doprecyzowania wymaga 

wskazany w SIWZ termin realizacji umowy. Zamawiający w ww. ustępie wskazał, że „umowa 

obowiązuje od dnia podpisania umowy, jednak sprzedaż energii elektrycznej nastąpi w terminie 30 

dni od daty podpisania umowy [...]". Trudno uznać takie określenie terminu realizacji za wypełnienie 

dyspozycji art. 36 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, który obliguje Zamawiającego do wskazania w SIWZ terminu 

wykonania zamówienia. Termin realizacji jest istotnym elementem realizacji umowy z którego wprost 

wynika m.in. zakres świadczenia wykonawcy przekładający się na dokonywaną przez niego kalkulacje. 

Przy braku precyzyjnego określenia terminu realizacji umowy, oferty złożone w niniejszym 

postępowaniu będą nieporównywalne. Ścisłe określenie terminu realizacji zamówienia ma istotne 

znaczenie dla kalkulacji ofert oraz możliwości złożenia ofert porównywalnych. Jednocześnie 

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. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie. 

§7 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.09.2017r. lecz nie 

wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze 

zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD" 



27. Pytanie. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 9 

ust. 1 pkt. 1 - Zamawiający określił 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy. Oznacza to, że 

Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w każdym czasie. Informujemy, że z uwagi na 

art. 142. ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi, że umowę zawiera się na czas 

oznaczony, należy stwierdzić, że umowy zawierane w trybie Pzp zostały przez ustawodawcę 

skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym i powinny istnieć aż do upływu 

terminu na jaki zostały zawarte, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę 

wykonywany w sposób prawidłowy. Taka technika rozwiązywania umowy, gdyż o ile strony osiągają 

ten sam cel (wygaśnięcie umowy z określoną datą), o tyle sam sposób jej zakończenia może zostać 

uznany za naruszający art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż w istocie strony 

dokonują istotnej zmiany umowy. Także Wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować wartość 

zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć na jaki okres czasu strony umowy pozostają nią 

związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. 

Jednocześnie wskazujemy, na uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy określone w 

art. 145 ustawy Prawi Zamówień publicznych. 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie. 

W §9 ust. 1 wzoru umowy uchyla się treść pkt 1, a dotychczasową treść: 

- pkt 2 oznacza się jako pkt 1, 

- pkt 3 oznacza się jako pkt 2. 

28. Pytanie. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 9 

ust. 1 pkt. 2 - 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: „1/1/ 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 
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energię do dnia rozwiązania umowy." 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. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy w tym zakresie. Zamawiający zawiera Umowę 

na dostawę energii elektrycznej na okres 24 miesięcy licząc od pierwszego dnia sprzedaży energii 

elektrycznej, bez wskazywania maksymalnej kwoty do wykorzystania w ramach umowy. Zamawiający 

oszacował wartość poboru energii elektrycznej na 1 500 MWh a ewentualna zmiana (tj. 

przekroczenie ilości) szacowanego zużycia energii elektrycznej nie będzie skutkowało dodatkowymi 

kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą energię elektryczną wg cen 

wskazanych w Umowie. Powyższe zostało uregulowane w treści § 2 ust. 2 i 3 wzoru umowy. 

29. Pytanie. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 9 

ust 1 pkt 3 - Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, 

wyjątkowych przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez 

Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia wskazane w przedmiotowych zapisach 

nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy w tym zakresie. 

30. Pytanie. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 10 

ust. 1 pkt. 2 - Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o 

wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. 

przepisów od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: 

„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 uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie i wyraża zgodę na wprowadzenie 

dodatkowej klauzuli w umowie powodującej automatyzm dokonania przedmiotowych zmian w 

umowie. 



§10 ust. 9 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„9. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu jej stron wyrażoną na piśmie, w formie 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany za wyjątkiem zmian wskazanych w ust. 

1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1 które to zmiany następują automatycznie z dniem wejścia w życie 

zmienionych przepisów. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 10 

ust. 1 pkt. 3 i 5 - Odnosząc się do powyższego zapisu, należy wskazać, iż możliwość zmiany umowy, 

gdy jest to korzystne dla zamawiającego była dopuszczalna w oparciu o treść art. 144 ust. 1 ustawy 

p.z.p., ale jeszcze przed nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 4 września 2008 r. W 

ramach powyższej nowelizacji ustawy p.z.p. przepis art. 144 został natomiast zmieniony ze względu 

na zastrzeżenia Komisji Europejskiej do jego poprzedniego brzmienia - głównym celem nowelizacji 

w tym zakresie było zaś, aby zmiany w zawartej umowie nie były wprowadzane w sposób uznaniowy 

i nieprzejrzysty. W tej sytuacji istnieje istotne ryzyko, iż zmiana dokonana w oparciu o tak 

sformułowaną dokumentację przetargową zostanie uznana za niedopuszczalną. W związku z 

powyższym wnosimy o usunięcie ww. pkt. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 10 

ust. 9 - Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca 

zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą 

ze zmiany ww. przepisów od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu 

zdania o treści: „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". 

31. Pytanie. 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie. 

W § 10 ust. 1 wzoru umowy uchyla się pkt. 3 i 5, a dotychczasową treść: 

- pkt 4 oznacza się jako pkt 3, 

- pkt 6 oznacza się jako pkt 4. 

32. Pytanie. 

Odpowiedź. 
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W odpowiedzi na pytanie 30 zmieniono treść § 10 ust. 9 wzoru umowy w taki sposób by umożliwić 

automatyczną zmianę cen z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów. 

33. Pytanie. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 11 

ust. 1 pkt. 1 - Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie 

zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z 

oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o 

określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie 

stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która 

byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą. 

Odpowiedź. 

Kara umowna określona w § 11 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy odnosi się do zwłoki Wykonawcy co do 

wykonania określonej czynności tj zgłoszenia o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 6. W przypadku 

dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego od Wykonawcy zgodnie z 

dyspozycją § 11 ust. 2 wzoru umowy, roszczeniem będzie różnica między kosztami energii zakupionej 

od sprzedawcy rezerwowego, a kosztami energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy 

sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą. 

34. Pytanie. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy o zmówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej - § 11 

ust. 1 pkt. 3 - Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, 

wyjątkowych przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez 

Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia wskazane w przedmiotowych zapisach 

nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy w tym zakresie. 

35. Pytanie. 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel 

oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania 



Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 

a) danych dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

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

- grupa taryfowa ; 

- 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 PPE; 

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 

b) dokumentów jednostki objętej postępowaniem: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

- dokument nadania numeru NIP; 

- dokument nadania numeru REGON; 

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; 

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

energetyczne. 

Odpowiedź. 

Wyjaśnienia udzielono w odpowiedzi na pytanie 1. 

36. Pytanie. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

1) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży 

energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany 

— ' 7i 
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2) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 

określony czy nieokreślony? 

3) 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 też upoważni do tej czynności 

Wykonawcę? 

4) 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 ? 

5) 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 ? 

1) Wyjaśnienia udzielono w odpowiedzi na pytanie 7. Zamawiający posiada oddzielne Umowy na 

dystrybucję i sprzedaż energii. 

2) Umowa na dystrybucję zostanie zawarta przed zawarciem umowy na czas nieokreślony. 

3) Odpowiedz na to pytanie została udzielona w korespondencji z dn. 04.07.2017 (ZNAK PISMA 

Adm-290/376/17) - Odpowiedź na pytanie 3, 5. Zamawiający samodzielnie wypowie 

obowiązujące umowy sprzedaży. 

4) Jak w pkt 2, Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji. 

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. 

Zostało to opisane w klauzuli VII ust. 4 SIWZ 

Odpowiedź. 

37. Pytanie. 
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38. Pytanie. 

Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry 

dystrybucyjne - w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami 

dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji 

wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy że zmiana parametrów dystrybucyjnych 

może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez 

Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z 

powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W 

przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia 

dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia." 

Zamawiający potwierdza określone w SIWZ parametry dystrybucyjne. Wprowadzenie takiego zapisu 

jest bezprzedmiotowe w związku z udzielonym wyjaśnieniem w odpowiedzi Nr 36 pkt 2 i 4. 

39. Pytanie. 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź. 

Odpowiedz na to pytanie została udzielona w korespondencji z dn. 04.07.2017 (ZNAK PISMA Adm-

290/376/17) - Odpowiedź na pytanie 1. 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się 

integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu 

oferty. W związku z faktem, iż treść wyjaśnień oraz modyfikacje SIWZ zmieniają przedmiot zamówienia, 

Zamawiający wydłużył, (pismem z dn. 05.07.2017 r ZNAK PISMA Adm-290/380/17) do dnia 11.07.2017r. 

termin składania ofert. 

W załączeniu: 

1. Tekst jednolity wzoru umowy z dn. 07.07.2017 (10 str.) - Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

Odpowiedź. 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
Tekst jednolity wzoru umowy z dn. 07.07.2017 

WZÓR UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

w dniu roku, w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie 

z siedzibą przy ul. Jasnej 2/4; 00-013 Warszawa, 

NIP 525-22-83-365; REGON 015608709, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

a, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

NIP , REGON , zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z nich z osobna Stroną. 

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie przy ulicy Pankiewicza 4 w Warszawie" (sprawa WSA-ZP-07/2017), zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej treści: 

§1. 

Słowniczek pojęć 

1. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 

1) Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją 

energii elektrycznej; 

2) Umowa dystrybucyjna - umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa 

i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy; 

3) Standardowy profil zużycia - zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez dany 

rodzaj odbioru; 

4) Umowa o świadczenie usług dystrybucji - umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD określająca 

prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej; 

5) punkt poboru - miejsce dostarczania energii elektrycznej - zgodne z miejscem dostarczani 

elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji; 



6) faktura rozliczeniowa - faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie 

odczytów układów pomiarowych; 

7) okres rozliczeniowy - okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do 

pomiaru mocy i energii elektrycznej - zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD tj. w 

miesięcznych okresach rozliczeniowych; 

8) Ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne. 

§2. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynku 

zlokalizowanego przy ulicy Pankiewicza 4 w Warszawie, na zasadach określonych w ustawie Prawo 

energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i 

opomiarowaniem energii. 

2. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów 

poboru szacuje się w wysokości 1 500 MWh. 

3. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia energii elektrycznej nie będzie skutkowała dodatkowymi 

kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą energię elektryczną wg cen 

wskazanych w Umowie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Wykonawca dokonywać będzie 

bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu 

zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach umownych lub wskazań 

układów pomiarowych. 

5. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej w 

§5 ust. 1 umowy. 

6. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy 

końcowego. 

7. Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy udzieli wyłonionemu Wykonawcy stosownego 

pełnomocnictwa w zakresie zgłoszenia zawartej umowy, celem przeprowadzenia procesu zmiany 

sprzedawcy u Operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) i wprowadzenia w życie umowy/umów 

dystrybucyjnych. 
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8. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy wniosek o określenie wymagań 

technicznych w zakresie układu pomiarowo-rozliczeniowego i transmisji danych pomiarowych oraz inne 

niezbędne informacje niezbędne do zmiany Sprzedawcy. 

9. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy posiada i będzie posiadał 

wszelkie wymagane prawem uprawnienia, w szczególności koncesję na obrót energią elektryczną, 

generalną umowę dystrybucyjną z OSD właściwym terytorialnie dla Zamawiającego, zapewni 

bilansowanie handlowe na rzecz Zamawiającego, zezwolenia i decyzje, a także inne niezbędne do 

właściwego wykonania niniejszej umowy dokumenty. 

10. W przypadku utraty ważności któregokolwiek z ww. dokumentów w okresie wykonywania umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 1 miesiąca przed upływem ważności danego dokumentu 

dostarczyć Zamawiającemu aktualny dokument lub oświadczenie o przedłużeniu ważności ww. 

dokumentów na okres obowiązywania niniejszej umowy. 

§3 

Standardy jakości obsługi 

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie Ustawy Prawo energetyczne oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

2. Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Zamawiającego, na jego pisemny wniosek 

przysługują Zamawiającemu bonifikaty w wysokości i na zasadach określonych w ustawie Prawo 

energetyczne oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca zobowiązuje się pozytywnie 

rozpatrzyć uzasadniony wniosek Zamawiającego w powyższym zakresie w terminie 30 dni od dnia jego 

złożenia. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w sprzedaży energii elektrycznej 

spowodowanych: 

1) działaniem siły wyższej, 

2) działaniem osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

3) awarią sieci elektroenergetycznej przez czas niezbędny do jej usunięcia oraz w wypadku ograniczeń w 

dostarczaniu energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia, mienia lub środowiska 

naturalnego, 

4) wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej lub odłączeniem Zamawiającego od sieci 

dystrybucyjnej zgodnie z umową, 

5) działaniem operatora OSD nieuzgodnionym z Wykonawcą. 



§ 4 . 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

2) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną, 

3) powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku 

zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach 

poboru, 

4) zawarcie w stosownym dla realizacji przedmiotu zamówienia czasie umowy/umów na świadczenie 

usług dystrybucji oraz zapewnienie ich utrzymania w mocy przez okres trwania umowy. W przypadku 

rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD lub 

zamiaru jej rozwiązania Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę, 

5) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji umowy, w szczególności o 

zmianach w umowach o świadczenie usług dystrybucji mających wpływ na realizację niniejszej 

umowy, 

6) przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji do skutecznego 

przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość 

i poprawność przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami niniejszej umowy, 

2) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców, 

3) przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących 

dostarczanej energii elektrycznej, 

4) pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe w zakresie sprzedaży energii 

elektrycznej w ramach niniejszej umowy. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione 

są w cenie energii elektrycznej. Tym samym Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i 

obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym, 

5) reprezentowanie Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy oraz dokonanie wszelkich 

czynności, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 

6) niezwłoczne i zgodne z danymi otrzymanymi od Zamawiającego zgłoszenie umowy sprzedaży do OSD 

umożliwiające rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej dla punktów poboru Zmawiającego w 

terminie 14 dni liczonych od momentu przekazania Wykonawcy niezbędnych informacji i 

dokumentów. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych 

danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, 
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7) doprowadzenie do zawarcia przez Zamawiającego umów o świadczenie usług dystrybucji z właściwym 

OSD, 

3. Strony zobowiązują się do: 

1) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do 

rozliczeń za dostarczoną energię, 

2) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie 

pomiarowo rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię. 

Zasady rozliczeń 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej (netto 

2. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy obliczane będzie jako iloczyn ilości 

faktycznie zużytej energii elektrycznej w ustalonej grupie taryfowej na podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej netto 

określonej w ust. 1, powiększonej o należny podatek VAT 23% obowiązujący w dniu podpisania umowy. 

3. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych 

układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z 

okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

1. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur wystawianych przez 

Wykonawcę. 

2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego (zgodnego z OSD) w terminie 

do 20 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu 

dystrybucyjnego. 

3. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty 

wystawienia prawidłowy wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 

Wykonawcy. 

4. Faktury będą wystawiane na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 

Warszawa. 

5. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zapłaty - płatności 

należy dokonać nie później niż w siódmym dniu od daty otrzymania faktury. 

§5. 

bez podatku VAT) określonej w ofercie przetargowej, która wynosi zł/MWh. 

§6. 

Płatności 



6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury przez Wykonawcę, 

Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej fakturę. Reklamacja winna 

być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego 

z obowiązku terminowej zapłaty należności. 

7. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek 

ustawowych. 

§7. 

Termin realizacji Umowy 

1. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.09.2017r. lecz nie wcześniej niż 

po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i 

przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy licząc od pierwszego dnia rozpoczęcia sprzedaży energii 

elektrycznej przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o dacie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, z co 

najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

4. Dla realizacji Umowy w zakresie określonego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie 

umów: 

1) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, 

2) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

5. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w ust. 4 pkt 1, 

pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający 

zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu 

złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

6. W przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej dla tego obiektu, Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o tym fakcie w terminie 30 dni przed jego likwidacją, a zaprzestanie sprzedaży energii 

elektrycznej nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca. 

§8. 

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad umową 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad prawidłową realizacją umowy oraz 

uprawnioną, do kontaktowania się z wykonawcą jest p tel , 

e-mail: @warszawa.wsa.gov.pl 

Strona 6 z 20 



2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy oraz uprawnioną, do kontaktowania 

się z Zamawiającym jest: p jest p tel e-mail: 

@ 

3. Zmiana osób do współpracy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy nie stanowi zmiany umowy, jednak 

wymaga poinformowania w trybie zawiadomienia pisemnego. 

§9 

Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy 

1. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę w formie pisemnej: 

1) z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu 

rozliczeniowego, jeżeli waloryzacja wynagrodzenia o której mowa w § 10 spowoduje wzrost 

całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, którego Zamawiający 

nie będzie w stanie sfinansować, 

2) w trybie natychmiastowym ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w przypadku gdy druga 

Strona pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy określone w § 4. 

2. Niezależnie od przypadków opisanych w ust. 1, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy (w części lub całości) nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy (części lub 

całości) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia. 

§ 10 

Zmiany w umowie 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmiany zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej 

przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp.: 

1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz 

zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca nie możliwością 

realizacji przedmiotu umowy, 

2) zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających 

dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących 

efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z 

obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, 



3) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca i 

przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej, 

4) wszelkich rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej zapisów przez strony, 

Strony zobowiązane są zgłaszać wzajemnie w formie pisemnej zmiany adresu do korespondencji w 

terminie 3 dni od zaistnienia zmiany pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na dotychczasowy 

adres za skutecznie doręczoną. 

W przypadku zaistnienia przesłanek po dacie podpisania umowy, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1-

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień tj. w razie zmiany: 

1) ze zmiany ceny jednostkowej za 1 kWh brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT 

lub ustawowej zmiany opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 

r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy, strony 

umowy dokonają stosownej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Uprawnienie do wezwania o zawarcie aneksu do waloryzacji umowy, przysługują stronie Umowy jedynie 

w przypadku uchwalenia i zgodnego z prawem ogłoszenia zmiany normatywnej na poziomie ustawowym 

lub przepisów wykonawczych, wpływającej na wymiar obciążających stronę zobowiązań fiskalnych lub 

kosztów pracy. 

Wezwanie o zawarcie aneksu do waloryzacji umowy z tytułu zmiany przepisów, należy przekazać stronie 

w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian, do 30 dnia od dnia ich wejścia w 

życie. 

Wezwanie o zawarcie aneksu do waloryzacji umowy o którym mowa w ust. 5 musi zawierać: 

1) wskazanie podstawy prawnej przepisów w oparciu o które nastąpi waloryzacja, 

2) szczegółowy sposób wyliczenia kwoty waloryzacji w odniesieniu do ceny jednostkowej energii 

elektrycznej określonej w §5 ust. 1. 

W przypadku zawarcia aneksu do umowy w sprawie waloryzacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie zmienione odpowiednio: 

1) w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, cena jednostkowa energii elektrycznej określona w 

w §5 ust. 1 nie zmieni się, zmieniona zostanie wysokość podatku VAT lub podatku akcyzowego, 
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2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust 3 pkt. 2, zmiana dotyczyć będzie ponoszonych kosztów 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, wynikających z podwyższenia lub zmniejszenia wynagrodzeń 

poszczególnych pracowników biorących bezpośredni udział w realizacji pozostałej do wykonania, w 

momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego 

obowiązującego po zmianie przepisów iub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w 

wymiarze niższym niż pełen etat, 

3) w przypadku zmiany, o której mowa w ust 3 pkt. 3, zmiana dotyczyć będzie ponoszonych kosztów 

wykonania Umowy przez Wykonawcę zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub 

innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikającej z konieczności odprowadzenia dodatkowych 

składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy 

cywilnoprawej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania umowy, w momencie wejścia w życie zmiany, 

części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób 

8. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz 

poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia w 

ramach środków posiadanych w planie finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok. 

9. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu jej stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu 

do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany za wyjątkiem zmian wskazanych w ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 pkt 1 które to zmiany następują automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów. 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z tytułów i w 

wysokościach: 

1) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną z tytułu zwłoki, dotyczącej wykonania przez 

Wykonawcę zgłoszenia o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 6, wynikłej z winy Wykonawcy, w wysokości 

100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień po tym terminie, 

2) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną z tytułu zwłoki, dotyczącej przedłożenia przez 

Wykonawcę dokumentów o którym mowa w § 2 ust. 10, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) 

za każdy rozpoczęty dzień po tym terminie, 

3) każda ze stron może naliczyć drugiej stronie, karę umowną z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn 

określonych w § 9 ust. 1 pkt 3, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

§11. 

Kary umowne 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody. 

§12. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod 

rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie. 

3. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia 

właściwy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo 

zamówień publicznych oraz ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jednym dla Wykonawcy, dwóch dla 

Zamawiającego. 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

2. Kopia koncesji Wykonawcy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

§12. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

*&kieg($ądu Administracyjnego 
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