
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie 

Jasna 2/4, 
00-013 Warszawa 

Warszawa, 26 lutego 2014r. 

Adm-290/35' /14 

Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE 
TREŚCI SPECYFIKAGI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, prowadząc postępowanie o udzielenie 

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

do budynku przy ulicy Pankiewicza 4 w Warszawie" SPRAWA WSA-ZP-02/2014 działając zgodnie 

z dyspozycją art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w konsekwencji tego 

modyfikuje treść SIWZ. 

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym nr sprawy WSA-ZP-02/2014 

na „Dostawę energii elektrycznej do budynku przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie" wnosimy 

o dokonanie niżej wymienionych zmian: 

1) Część II pkt. 6 ppkt. 6.2. SIWZ. - Z uwagi na fakt, iż parametry techniczne dostarczanej energii 

zapewnia OSD na podstawie umowy, która jest zawarta pomiędzy OSD a Zamawiającym, 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o usunięcie pierwszego zdania przedmiotowego 

zapisu mówiącego o tym, że energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne 

zgodnie z zapisami ustawy prawo energetyczne oraz rozporządzeniami do tej ustawy 

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie i zapis ten zostanie 

wykreślony z część II pkt. 6 ppkt. 6.2. treści SIWZ. 

2) Część II pkt. 6 ppkt. 6.3. - Z uwagi na fakt, iż rozpoczęcie sprzedaży w ramach przedmiotowego 

postępowania możliwe jest nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na 

podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym 

przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów 

dystrybucyjnych, Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji 

przedmiotowego zapisu: „Umowa wchodzi w życie nie wcześniej niż po skutecznym 
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rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię 

elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w 

życie umowy/umów dystrybucyjnych." Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o 

uwzględnienie powyższej modyfikacji w załączniku nr 5 do SIWZ - projekt umowy w § 7 ust. 1. 

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie i zapis ten zostanie 

uwzględniony w treści SIWZ. § 7 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Umowa wchodzi w życie 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż po skutecznym 

rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię 

elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w 

życie umowy/umów dystrybucyjnych." 

3) Część III pkt. 12 ppkt. 12.1.1. - Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie OSD, do której 

sieci przyłączone są punkty poboru energii Zamawiającego. 

Odpowiedź: Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest RWE Stoen Operator Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa. OSD nadał Odbiorcy 

następujący kody identyfikacyjne nr: PL 000001 00696 00000000000000008446 - Przyłącze I, 

PL 000001 00696 00000000000000008447 - Przyłącze II. 

4) Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy § 5. - 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. Ponad to ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii 

zostanie faktycznie przekroczona może być fizycznie nie możliwa (Wykonawca otrzymuje 

informacji o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na 

powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: „W przypadku wykorzystania 

kwoty, o której mowa jest w ust. 3 powyżej rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem 

okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu 

dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności 

za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy." 

Odpowiedź: § 5 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie „Obowiązek weryfikacji czy doszło do 

przekroczenia wartości, o której mowa w ust. 3 spoczywa na Zamawiającym. W przypadku 

wykorzystania kwoty, o której mowa jest w ust. 3 powyżej rozwiązanie umowy następuje z 

ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o 

wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania 

wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy." 
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5) Zwracamy się z prośbą o informację, na terenie którego Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

znajdują się punkty poboru energii elektrycznej? 

Odpowiedź: Powyższa kwestia została rozstrzygnięta w odpowiedzi na pytanie 3. 

6) 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; 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy; 

- numer ewidencyjny PPE; 

Odpowiedź: Zamawiające potwierdza, iż przekaże powyższe dane, niezbędne do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel (lub innej 

formie ustalonej przez strony) niezwłocznie po wyborze Wykonawcy. 

7) Wnioskujemy o dopisanie do SIWZ oraz projektu umowy, iż „rozpoczęcie świadczenia dostawy 

energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umów, na podstawie 

których dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną po spełnieniu wszystkich 

warunków przyłączenia do sieci OSD, wejściu w życie umów o świadczenie usług dystrybucji 

energii oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD." 

Odpowiedź: Powyższa kwestia została rozstrzygnięta w odpowiedzi na pytanie 2. 

8) Prosimy o informację, jaki jest termin wypowiedzenia obecnych umów sprzedaży energii 

elektrycznej? 

Odpowiedź: Sprzedaż energii elektrycznej do budynku przy ulicy Pankiewicza 4 w Warszawie 

realizowana jest przez Sprzedawcę Rezerwowego od 01.01.2014r. w oparciu o Umowę 

rezerwowej sprzedaży energii którym jest RWE S.A. z siedzibą ul. Wybrzeże Kościuszkowski* 
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41, 00-347 Warszawa. Zgodnie z § 10 ust. 1 rzeczonej umowy Umowa może być rozwiązana 

przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia po złożeniu 

przez jedną ze stron wypowiedzenia w formie pisemnej ze skutkiem na koniec okresu 

rozliczeniowego. 

9) Czy dla obiektów objętych postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej 

przeprowadzona będzie po raz pierwszy czy jest to kolejna zmiana? 

Odpowiedź: Budynek został zakupiony w sierpniu 2013 i zawarto umowę na dostawę energii 

elektrycznej z PGE Obrót S.A. z siedzibą ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - Oddział w 

Warszawie ul. Marsa 95 Warszawa z datą obowiązywania do 31.12.2013r. Zamawiający w 

listopadzie 2013r. przeprowadził postępowanie przetargowe na wybór dostawcy energii 

elektrycznej, w którym to postępowaniu nie złożono ofert co w konsekwencji tego zakończyło 

sie w grudniu 2013r. unieważnieniem postępowania przetargowego. W konsekwencji 

powyższego od 01.01.2014r. energia lelektryczna dostarczane jest w ramach Umowy 

rezerwowej sprzedaży energii. 

10) Wnosimy o podanie jednoznacznego terminu realizacji zamówienia wyrażonego w datach od, 

do. Informujemy, iż zgodnie z art. 29 PZP przedmiot zamówienia przedstawiony przez 

Zamawiającego w SIWZ musi być opisany sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Natomiast 

termin realizacji zamówienia według zapisu znajdującego się w punkcie 6.1 SWIZ, nie określa 

dokładnie okresu, w jakim Zamawiający ma zamiar kupować energie elektryczna od 

Wykonawcy. 

Odpowiedź: Powyższa kwestia została pośrednio rozstrzygnięta w odpowiedzi na pytanie 2. 

Aby wypełnić przesłanki określone w art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych w 

kontekście czasu trwania umowy w związku z faktem, iż nie można precyzyjnie określić 

momentu wejścia w życie umowy, Zamawiający zmienia określony w SIWZ termin świadczenia 

umowy. W związku z powyższym: 

1. Pkt 11 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Termin realizacji zamówienia -18 miesięcy licząc od 

daty wejścia umowy w życie" 

2. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Umowa zostaje zawarta na okres 18 miesięcy licząc do 

dnia wejścia umowy w życie." 

W konsekwencji powyższego zostanie wprowadzona stosowna zmiana do treści ogłoszenia o 

zamówienie. 
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11) Wnosimy o podanie informacji na temat aktualnie obowiązujących umów na sprzedaż energii 

elektrycznej takich jak: okres wypowiedzenia, okres obowiązywania, rodzaj umowy 

(kompleksowa, rozdzielna). 

Odpowiedź: Powyższa kwestia została rozstrzygnięta w odpowiedzi na pytanie 8. 

12) Wnosimy o uzupełnienie wzoru umów o następujący zapis: W przypadku skorzystania przez 

Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie zobowiązany do zapłaty kary 

umownej, której wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru określonego poniżej 

Wo = (Ez-Ew) * (Ce-K) 

gdzie: 

Wo - wysokość kary umownej (w przypadku wartości ujemnej przyjmuje się, że szkoda nie 

powstała) 

Ez - wolumen energii zakontraktowanej przez Klienta, Ew - wolumen energii wykorzystanej 

przez Klienta 

Ce - cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania kary umownej K -

aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku 

bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających Prawa energetycznego 

obowiązującego w momencie naliczania kary umownej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia takich zapisów. 

13) Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo Energetyczne 

nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu praw 

majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy nie są 

znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że zmiany w 

prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy 

w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków. Jeżeli zatem jesteście 

Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę 

jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym idzie najniższa możliwa cenę wykonania 

całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczne jest zmiana zapisu 

zawartego w §5 ust. 2 projektu umowy na następujący zapis: "Zmiany cen są dopuszczalne w 

przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w 

szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub 

podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z 

energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających 



na podstawie Umowy mogą ulec korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. W takim 

przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie proponowanej korekcie ceny energii 

elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, uzasadniając kalkulację wzrostu ceny oraz 

wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. 

Zamawiający Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od 

chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących 

podstawę do ich korekty". 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia takich zapisów. 

14) Wnosimy o wprowadzenie do SIWZ oraz projektu umowy następujący zapis, umożliwiający 

zmianę terminu rozpoczęcia świadczenia usług z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

Odpowiedź: Powyższa kwestia została rozstrzygnięta w odpowiedzi na pytanie 2. 

15) Wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy następujący zapis następujący zapis: „W 

przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie 

zobowiązania - płatności należy dokonać nie później niż w 5-tym dniu od daty otrzymania 

faktury" 

Odpowiedź: Zamawiający przystaje na wniosek Wykonawcy i w związku z powyższym §5 ust. 

9 umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym 

terminowe wykonanie zapłaty - płatności należy dokonać nie później niż w 5-tym dniu od daty 

otrzymania faktury" 

16) Wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy następujący zapis następujący zapis: 

„Zamawiający zobowiązuje się uregulować wszelkie zobowiązania z racji wykorzystanej energii 

wobec Wykonawcy" 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia takiego zapisu. Powyższe zostało już 

uregulowane w treści § 7 ust. 5 umowy. 

17) Wnosimy o usuniecie z punktu 21.2 SIWZ następującego fragmentu zapisu: „Zamawiający nie 

zapewnia zwolnienia wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał kar 

należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen 

materiałów, transportu (w tym cen dystrybucji), czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, 

podatków ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w dokumentacji przetargowej. 

Jednocześnie informujemy, że kwestia opłat za dystrybucje energii elektrycznej w przypadku 

prowadzonego postępowania na sprzedaż energii elektrycznej, będzie każdorazowo 

regulowana na podstawie odrębnej umowy, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Operatorem 



postępowania nie jest może zwolnić Zamawiającego z opłat za dystrybucje energii 

elektrycznej. 

Odpowiedź: Powyższe zapisy dotyczą jedynie należności za dostawę energii elektrycznej. 

Zamawiający ponosi i będzie ponosił koszty dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z odrębną 

umową na dystrybucje energii elektrycznej. 

18) Wnosimy o usunięcie zapisu znajdującego się w punkcie 21.3 SIWZ. Wykonawca nie określa 

zaoferowanej szacunkowej wartości zamówienia, jako kwoty ryczałtowej w rozumieniu art. 

632 Kodeksu Cywilnego, natomiast zapisy regulujące kwestie przekroczenia maksymalnego 

wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy są zawarte w §5 ust. 3 projektu umowy. 

Odpowiedź: Cena jednostkowa oferowana przez Wykonawcę za jeden kwh nie może ulec 

zmianie z wyłączeniem przypadków, które zostały uregulowane w odpowiedzi na pytanie 13 i 

taka była intencja ceny ryczałtowej. W związku z powyższym Zamawiający skreśla zapis 

punktu 21.3 SIWZ. 

19) Wnosimy o zmianę zapisu zawartego w punkcie 21.4 SIWZ, na zapis umożliwiający 

Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie poddanie cen jednostkowych energii wyrażonych 

w jednostkach KWh, do czterech miejscy po przecinku w PLN. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuścił taką możliwość w formularzu ofertowym (dolne przypisy) i 

zostało to uwzględnione w treści rzeczonego formularza. 

20) Wnosimy o zmianę zapisu znajdującego się w §5 ust. 8 projektu umowy, na następujący zapis: 

„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." 

Odpowiedź: Zamawiający przystaje na wniosek Wykonawcy i w związku z powyższym §5 ust. 

8 umowy otrzymuje brzmienie: „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." 

21) Wnosimy o zmianę zapisu znajdującego się w §6 ust. 1 projektu umowy, na następujący zapis: 

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia 

prawidłowy wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku 

Wykonawcy." 

Odpowiedź: Zamawiający przystaje na wniosek Wykonawcy i w związku z powyższym § 6 ust. 

1 umowy otrzymuje brzmienie: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 



21 dni od daty wystawienia prawidłowy wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę 

uznania rachunku Wykonawcy." 

22) Wnosimy o zmianę zapisu znajdującego się w §6 ust. 4 projektu umowy, na następujący zapis: 

„Za datę zapłaty, strony ustalają datę uznania wierzytelności na koncie bankowym 

Wykonawcy." 

Odpowiedź: Zamawiający przystaje na wniosek Wykonawcy i w związku z powyższym § 6 ust. 

4 umowy otrzymuje brzmienie: „Za datę zapłaty, strony ustalają datę uznania wierzytelności 

na koncie bankowym Wykonawcy." 

23) Wnosimy o dodanie do Projektu umowy następującego zapisu: „Sprzedawca może wystąpić 

do OSD o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej w przypadku, gdy Klient zwleka z 

zapłatą za pobraną energię elektryczną, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu 

płatności. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez 

OSD na wniosek Sprzedawcy następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających 

wstrzymanie ich dostarczania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

spowodowane wstrzymaniem sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Klienta 

warunków umowy i obowiązujących przepisów prawa." 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takich zapisów. 

W związku z faktem, iż w wyniku zadanych pytań jest koniecznym wprowadzenie zmiari w SIWZ 

a Wykonawcom jest także potrzebny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający w konsekwencji powyższego przedłuża termin składania ofert. 

W związku z powyższym: 

1. Termin składania ofert określony w pkt 28.1. SIWZ zostaje zmieniony na 10.03.2014r., 

2. Termin otwarcia ofert określony w pkt 29.1. SIWZ zostaje zmieniony na 10.03.2014r„ 

3. Treść pkt. 17.2 SIWZ otrzymuje brzmienie „Dostawa energii elektrycznej do budynku przy 

ulicy Pankiewicza 4 w Warszawie"- ZNAK SPRAWY WSA-ZP-02/2014, Nie otwierać przed 

godz. I I 3 0 dnia 10.03.2014r. 

W konsekwencji powyższego zostanie wprowadzona stosowna zmiana do treści ogłoszenia o 


