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CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W CZĘSTOCHOWIE 

 
Częstochowa, dnia 13 marca 2017 roku 

WT.2370.3.5.2017 
 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 

dotyczy:  wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
nr WT.2370.3.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Sprzedaż energii 
elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniach 9 i 10 marca 2017 roku wpłynęły wnioski  
o udzielenie wyjaśnień w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ),  
w postępowaniu nr WT.2370.3.2017, pn. „ Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej 
Straży Pożarnej w Częstochowie”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), poniżej podaję treść 
wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami oraz wprowadzonych modyfikacji SIWZ:   

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje 
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie 

umowy drogą korespondencyjną? 
Zamawiająca dopuszcza możliwość podpisania 
umowy drogą korespondencyjną. 

2. W projekcie umowy § 7 punkt 1 prosimy o 
dopisanie „jednakże rozpoczęcie sprzedaży 
nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej 
procedurze zmiany sprzedawcy". 

Zamawiająca wyraża zgodę na dokonanie 
modyfikacji siwz w przytoczonym zakresie.  
W związku z czym modyfikuje się zapisy siwz  
w następujący sposób. 
 
W §7 ust. 1 projektu umowy, kropkę zastępuje się 
przecinkiem po którym dodaje się tekst: 
 
„… jednakże nie wcześniej niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy 
i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. 

3. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań 
liczników od Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający 
dopuszcza możliwość wystawienia faktur 
szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu 
faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia 
ciągłości przekazywania przez Zamawiającego 
środków finansowych przeznaczonych na zakup 
energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania 
się znacznej kwoty za energię elektryczną na 
rzecz Sprzedawcy? 

Zamawiający nie uwzględnia propozycji 
Wykonawcy w przywołanym zakresie. 

4. Czy dla obiektów objętych postępowaniem 
procedura zmiany sprzedawcy energii 
elektrycznej przeprowadzona będzie po raz 
pierwszy czy jest to kolejna zmiana?           

Procedura zmiany sprzedawcy energii 
elektrycznej przeprowadzona będzie po raz 
kolejny. W chwili obecnej Zamawiająca posiada 
dwie zawarte umowy polegającej na sprzedaży 
energii elektrycznej oraz zapewnieniu 
świadczenia usług dystrybucji energii 
elektrycznej do miejsca dostarczenia. 
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5. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych 
PPE? (jednomiesięczny, dwumiesięczny) 

Kwestia dotycząca okresu rozliczeniowego 
uregulowana została w §5 ust. 4 projektu umowy: 
 
„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.” 
 
Aktualnie dla poszczególnych PPE okres 
rozliczeniowy wynosi: 
- ul. Sabinowskiej 62/64, w grupie taryfowej 
C22a; jeden miesiąc; 
b) ul. Artyleryjskiej 1, w grupie taryfowej G11; 
dwa miesiące. 

6.  Kto jest obecnym sprzedawcą energii 
elektrycznej? 

Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest: 
NOVUM Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. 
Racławickiej 146, 02-117 Warszawa. 

7. 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 przedmiotowego zapisu do 
treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie 
każdego punktu poboru z dniem 1.05.2017 r. lecz 
nie wcześniej niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy 
i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.  

Zamawiająca wyraża zgodę na dokonanie 
modyfikacji siwz w przytoczonym zakresie co 
uczyniono odpowiadając na pytanie nr 2. 

8. 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 może być fizycznie 
niemożliwa (Wykonawca otrzymuje informacji   
o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wyko-
nawca zwraca się z prośbą o dodanie  zapisu o 
następującej treści: „W przypadku wykorzystania 
kwoty, o której mowa powyżej, rozwiązanie 
umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozli-
czeniowego następującym po okresie, w którym 
oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do 
Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do 
uregulowania wszelkich należności za dostar-
czoną energię do dnia rozwiązania umowy.” 

Zamawiająca wyraża zgodę na dokonanie 
modyfikacji siwz w przytoczonym zakresie.  
W związku z czym modyfikuje się zapisy siwz  
w następujący sposób. 
 
W §2 projektu umowy dodaje się ustęp 8 o 
następującym brzmieniu: 
 
„W przypadku wykorzystania ilości energii 
elektrycznej podanej w ust. 2, 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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9. Zwracamy uwagę, że wprowadzone przez 
Zamawiającego zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy zmusi Wykonawców do 
uwzględnienia tego elementu przy wycenie usług 
dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w 
podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy 
się z prośbą o usunięcie przedmiotowych 
zapisów. 

Zamawiający nie uwzględnia propozycji 
Wykonawcy w przywołanym zakresie. 

10. Czy zamawiający ma obecne umowy zawarte w 
akcjach promocyjnych? Jaki jest okres 
wypowiedzenia aktualnie obowiązujących 
umów? Czy są one zawarte na czas określony? 

W chwili obecnej Centralna Szkoła PSP w 
Częstochowie związana jest dwoma umowami 
obejmującymi”: 
- usługi kompleksowej, polegającej na sprzedaży 
energii elektrycznej oraz zapewnieniu 
świadczenia usług dystrybucji energii 
elektrycznej do miejsca dostarczania tj.  
ul. Sabinowska 62/64 
- usługi kompleksowej, polegającej na sprzedaży 
energii elektrycznej oraz zapewnieniu 
świadczenia usług dystrybucji energii 
elektrycznej do miejsca dostarczenia tj.  
ul. Artyleryjska 1 
  
Obydwie z w/w umów zawarte zostały na czas 
oznaczony do dnia 30.04.2016r.  
 

  
 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę 
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako 
oferty niezgodnej z treścią SIWZ.  
       W związku z powyższymi modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega 
zmianie.  
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Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 

 
 ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie 

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl 
 Centrala: +48 (34) 378-53-00; Sekretariat: +48 (34) 378-53-30; fax: +48 (34) 378-53-32 

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 378-53-26; +48 (34) 378-53-27; tel/fax: +48 (34) 378-53-51; e-mail: wt@cspsp.pl   


