
Toniszewo, dnia 21 września 2020 r. 

 

ZAWIADOMIENIE  
 

Zamieszczono na stronie internetowej Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.  

www.msok.pl  

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawę energii 

elektrycznej dla Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą 

w Toniszewie opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 585679-N-2020 z 

dnia 16.09.2020 r. 

 

WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 

przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu 

certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu 

energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w 

życie właściwych przepisów. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. 

 

Pytanie 2: 

Wykonawca prosi o określenie wielkości zwiększenia, zmniejszenia ilości wolumenu  

w trakcie obowiązywania umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający określa zwiększenie, zmniejszenie ilości wolumenu w trakcie obowiązywania 

umowy na 10%.  

 

Pytanie 3: 

Czy obecne umowy sprzedaży wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to Wykonawca prosi  

o udzielenie informacji jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów i kto 

będzie odpowiedzialny za ich wypowiedzenie? 

Odpowiedź: 

Tak, okres wynosi 1 miesiąc. Umowa zostanie wypowiedziana w terminie przez 

Zamawiającego. 

 

Pytanie 4: 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji 

elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 

najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić 

będzie również załącznik do umowy. 

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 ; 
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- 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 dla każdej 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 okazać się konieczność zakupu energii przez 

Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy 

Prawo energetyczne? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający przekażę wyłonionemu Wykonawcy wszystkie dane w wersji elektronicznej 

excel. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż jest możliwość podpisania dokumentów i 

umowy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

 

Pytanie 5: 

Dotyczy § 7 ust. 10 Załącznika nr 5. 

Jeśli dane zostaną umieszczone na fakturze, to czy Zamawiający nadal będzie żądał 

załącznika do faktury? 

Odpowiedź: 

W przypadku, kiedy na fakturze zostaną umieszczone wszystkie dane zawarte we wzorze 

umowy Zamawiający nie będzie wymagał załącznika do niej. 

 

Pytanie 6: 

Wykonawca prosi o wykreślenie § 8 Załącznika nr 5. 

Odpowiedź: 

Zapisy te stanowią zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy zarówno dla 

Zamawiającego, jak i Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu. Wysokość ustalonych we 

wzorze umowy jest na poziomie standardowo stosowanych kar w tego typu umowach.  

W żaden sposób nie można mówić o „rażącym wygórowaniu”. Ponadto wysokość 

zaproponowanych kar jest identyczna dla obu stron umowy. 

Wykreśla się §8 pkt. 6 mówiący o potrącaniu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

Pozostałe zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian. 

Zmiany zostaną uwzględnione w treści umowy, która zostanie zawarta z wyłonionym  

w postępowaniu Wykonawcą. 

 

Pytanie 7: 

Wykonawca prosi o umieszczenie załączników do SIWZ w formie edytowalnej. 

Odpowiedź: 

Formularze zostaną umieszczone na stronie Zamawiającego. Ponadto przesyłamy je  

w załączeniu do niniejszej wiadomości. 
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Pytanie 8: 

Dotyczy Rozdziału 1 pkt 1.6 SIWZ 

Wykonawca prosi o informacje czy postępowanie dotyczy jednego punktu poboru? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 9: 

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?  

 

PEŁNOMOCNICTWO z dnia ……………………  

NAZWA FIRMY ……………………….. 

ADRES …………………………………. 

NIP  ……………………………………... 

REGON ………………………………… 

KRS …………………………………….. 

Działając w imieniu i na rzecz 

firmy…………………………………….......................................  

…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na 

rzecz: 

.................................................................................................... wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w ………… pod numerem KRS …………………. NIP …………………………………….  

o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości ………………………….. PLN, 

do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii 

elektrycznej: 

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji 

zawartej z ……………………………. Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej. 

2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej  

i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej 

dotychczasowemu sprzedawcy lub Umowy Świadczenia Usług Dystrybucyjnych. 

3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy 

sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym), w tym przez złożenie 

Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według 

wzoru   skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika  

w imieniu mocodawcy  zawierać będzie m.in.  bezwarunkową zgodę  na zawarcie 

pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  umowy na czas 

nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na 

stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach 

obowiązującej taryfy  Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu  

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  jak również w zakresie warunków technicznych 

świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to 

warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także  zobowiązanie 
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o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii 

elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi 

dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej 

umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym 

pełnomocnictwo zostanie przedłożone,  przyjmują do wiadomości że pełnomocnik 

nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego 

oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego 

poręczenia udzielił. 

4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. 

5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom 

……………………….. oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są 

zobowiązane względem …………………………………… do wykonywania takich 

czynności oraz właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego 

pracownikom, w zakresie zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej 

ze sprzedawcą rezerwowym na warunkach określonych przez tego sprzedawcę. 

6. Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań  

o których mowa w pkt od 1 do 5. 

 

Oświadczam(y), że: 

- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym 

sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej, 

- okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą  

…………………... 

Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze 

stanem faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany 

sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co 

potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż 

czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z ……………………… 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany 

sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

Podpis(y) Mocodawcy 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada oddzielną umowę na świadczenie usług dystrybucji i stan ten nie 

ulegnie zmianie. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy kompleksowej. W związku  

z tym Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy odpowiedniego 

pełnomocnictwa do przeprowadzenia procesu zmiany dostawcy energii elektrycznej  

u właściwego OSD.  

 

Pytanie 10: 

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?  

Odpowiedź: 

Tak, potwierdzamy zgodność tych danych. 

 

Pytanie 11: 
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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: 

Tak. 

 

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający posiada PPE, które posiadają źródła wytwórcze energii elektrycznej? Jeżeli 

tak, Wykonawca wnosi o wykreślenie przedmiotowych PPE. 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 13: 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający całość energii elektrycznej 

będzie zużywał wyłącznie na potrzeby własne, czy może wystąpi także odsprzedaż? 

Odpowiedź: 

Energia elektryczna zużywana będzie jedynie na potrzeby własne. 

 

Pytanie 14: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada: 

1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest 

podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z  odnawialnych źródeł energii lub 

wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do 

punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej? 

2) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co 

oznacza, że jest odbiorcą  końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie  

z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że 

wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności 

gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy  

z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.  U. z 2019 r. poz. 649 i 730),  

w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji 

przetargowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy ani prosumenta energii odnawialnej. 

 

Pytanie 15: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? 

b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na 

czas określony, czy nieokreślony? 

c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?  

d) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży 

energii elektrycznej? 

e) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach 

pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni 

do tej czynności Wykonawcę? 
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f) 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? 

g) 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? 

Odpowiedzi: 

 

a) Nie; 

b) umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas nieokreślony; 

c) Kogeneracja Zachód SA; 

d) 1 miesiąc; 

e) Tak, Zamawiający wypowie umowę samodzielnie; 

f) Zamawiający nie posiada umów kompleksowych, posiada obowiązującą już umowę o 

świadczenie usług dystrybucji; 

g) Zamawiający nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych/programów 

lojalnościowych. 

 

Pytanie 16: 

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-

rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak  

w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku  

z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE 

występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące 

czy 6 miesięcy? 

Odpowiedź: 

Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.  

 

Pytanie 17: 

Dotyczy SIWZ rozdział 2 punktu 2 Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie 

przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: „Zwiększenie ilości punktów poboru energii 

elektrycznej jest możliwe jedynie obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ 

oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów Rozdziału 2 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia o proponowany zapis: „Zwiększenie ilości punktów poboru energii 

elektrycznej jest możliwe jedynie obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w  SIWZ oraz  

wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”. 

 

 

 

Pytanie 18: 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie,  

z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji 

zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe zaproponowane przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: 

Nie. 
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Pytanie 19: 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie,  

z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zaproponowane przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: 

Nie, w postępowaniu nie jest wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

Pytanie 20: 

Dotyczy § 8  Umowy  

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, zdaniem 

Wykonawcy może zostać uznana jako kary rażąco wygórowane, co umożliwi jej podważenie 

na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania 

wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, 

ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki 

poziom kar umownych zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy 

wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając 

na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.  

W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą  

o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność 

odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)” 

Odpowiedź: 

Zapisy te stanowią zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy zarówno dla 

Zamawiającego, jak i Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu. Wysokość ustalonych we 

wzorze umowy jest na poziomie standardowo stosowanych kar w tego typu umowach.  

W żaden sposób nie można mówić o „rażącym wygórowaniu”. Ponadto wysokość 

zaproponowanych kar jest identyczna dla obu stron umowy. 

Wykreśla się §8 pkt. 6 mówiący o potrącaniu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

Pozostałe zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian. 

Zmiany zostaną uwzględnione w treści umowy, która zostanie zawarta z wyłonionym  

w postępowaniu Wykonawcą. 

 

Pytanie 21: 

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca 

każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.  

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla 

potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów 

rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do 

pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) 

Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie 

się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć  

w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota 

obciążeniowa.  

Odpowiedź: 

Zapisy dotyczące not obciążeniowych zawarte są w zaproponowanym wzorze umowy. 

 

 

 

Prezes Zarządu 

Waldemar Szygenda 


