
Sieroszewice, 11.03.2019 r. 

Numer postępowania: ZP.PN.01.2019 

 

Zamawiający: 

Gmina Sieroszewice 

ul. Ostrowska 65 

63-405 Sieroszewice 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy 

 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych                          

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuję treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi 

Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn. „Dostawa energii elektrycznej                            

dla potrzeb Gminy Sieroszewice i jednostek organizacyjnych Gminy Sieroszewice                               

w okresie 01.05.2019 r. – 31.12.2020 r.” 

 

 

Pytania  Wykonawcy: 

 

 

 

Zapytanie nr 1: 

Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy 

 

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne  

do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych 

postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie 

potrzebował następujących: 

a) danych: 

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 

- numer NIP 

- numer REGON 

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 

- przeznaczenie punktu poboru 

- grupa taryfowa  

- kod PPE 

- roczny wolumen energii elektrycznej 

- numer licznika 

- numer aktualnie obowiązującej umowy 

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy 

b) dokumentów: 

- pełnomocnictwo 

- 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 

- numer rachunku bankowego 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający przekaże niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dane i 

dokumenty w wersji elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

 

 

Zapytanie nr 2: 

Dotyczy załącznika nr 7 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie  

umowy o pracę 

 

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający w przedmiotowym 

postępowaniu, nie stawia wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia?  

 

Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę stanowi załącznik nr 7  

do SIWZ, jednak w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brak wymogu 

dotyczącego złożenia w/w oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału  

w postępowaniu.  

 

Wskazujemy ponadto, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych 

wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia odnosi się do zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane. 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup energii elektrycznej, który w rozumieniu 

ustawy Prawo zamówień publicznych jest z kolei dostawą. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie stawia wymogu, dotyczącego zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia. W związku z powyższym oświadczenie, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, nie 

jest wymagane i zostanie usunięte. Zamawiający informuje, że dokona stosownych 

modyfikacji w SIWZ związanych z usunięciem oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 7 do 

SIWZ. 

 

 

Zapytanie nr 3: 

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy  

 

Czy Zamawiający zmieni formularz cenowy, poprzez wprowadzenie osobnych wierszy  

dla poszczególnych grup taryfowych i stref rozliczeniowych w podziale na rok 2019  

oraz 2020, umożliwiając Wykonawcy podanie różnych cen jednostkowych,  

oraz poda wolumen energii elektrycznej zamówienia w podziale na grupy taryfowe i strefy 

obowiązujące w danych grupach taryfowych, niezbędny do obliczenia prawidłowej wartości 

przedmiotu zamówienia? 

 

Dzięki wnioskowanej zmianie - wolumen dostawy opisany w SIWZ, zostanie przedstawiony 

w podziale na grupy taryfowe i strefy, co umożliwi Wykonawcom, prawidłowe skalkulowanie 

oferty przetargowej. 

 

Ponadto, brak zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian, może skutecznie uniemożliwić 

udział Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu - pomimo faktycznych możliwości 

realizacji przedmiotu zamówienia, co niewątpliwie - obok naruszenia zasady uczciwej 



konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (wynikającej z art. 7 PZP), może 

stanowić również delikt z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, poprzez naruszenie 

zasad gospodarności i celowości udzielanego zamówienia publicznego  

(art.44 ust.3 u.o.f.p. w zw. z art.7  PZP). 

 

Konieczność wprowadzenia osobnych wierszy dla poszczególnych grup taryfowych i stref 

rozliczeniowych w podziale na dany rok dostawy, w przypadku energii elektrycznej, wynika 

również bezpośrednio z konieczności adaptacji sformalizowanej procedury udzielania 

zamówień publicznych, do realiów konkretnych (rodzajowo) zamówień, co w przypadku 

dostaw energii elektrycznej – jest główną wskazówką interpretacyjną zasad ogólnych PZP 

(wynikającym wprost z postanowień TFUE). 

 

Dodatkowo, należy podkreślić, że wskazana wyżej forma prezentacji cen jednostkowych  

(w podziale na grupy taryfowe, strefy, lata), wynika także z rozwiązań prawnych ustawy  

z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2538). Przywołana regulacja ustawowa, wprowadza przepisy  

o charakterze bezwzględnie obowiązującym, które nie mogą zostać wyłączone odmienną 

wolą stron postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zaproponowaną przez Wykonawcę. Zamawiający 

dokona stosownych modyfikacji w SIWZ i w załącznikach do SIWZ związanych z 

wprowadzeniem podziału wolumenu na poszczególne grupy taryfowe, strefy rozliczeniowe i 

okresy dostawy energii elektrycznej. 

 

 

Zapytanie nr 4: 

Dotyczy załącznika nr 2 do Umowy „Pełnomocnictwo”  

 

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę wzoru pełnomocnictwa poprzez usunięcie  

w całości pkt 5. 

 

Czynności określone w przedmiotowym punkcie dotyczą spraw związanych ze zmianą 

parametrów umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, natomiast 

przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej, przez co dane czynności 

wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany w umowie o świadczenie 

usług dystrybucji energii elektrycznej dokonywane są przez strony tej umowy  

a więc Zamawiającego i OSD. 

 

Wskazujemy ponadto, iż zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego nie ma możliwości dokonywania zmian w umowie 

dystrybucyjnej w ramach procedury zmiany sprzedawcy. Nie ma tym samym możliwości 

zmiany grupy taryfowej zgodnie z wniosek Zamawiającego w ramach procedury zmiany 

sprzedawcy.   

 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści dokonanie ewentualnej 

zmiany grupy taryfowej w trakcie realizacji nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej? 

 

Wskazujemy ponadto, że zgłoszenie zmienionej grupy taryfowej w ramach nowej umowy 

sprzedaży może być zrealizowane w sytuacji dokonania zmiany grupy taryfowej samodzielnie 



przez Zamawiającego przed zgłoszeniem nowej umowy sprzedaży w ramach procedury 

zmiany sprzedawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zaproponowaną przez Wykonawcę                 

i pozostawia przedmiotowe zapisy bez zmian. 

Zamawiający informuje, że dopuszcza dokonanie ewentualnej zmiany grupy taryfowej w 

trakcie realizacji nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

 

 

Zapytanie nr 5: 

Dotyczy sposobu podpisania umowy  

 

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

 

 

 

Podpis 


