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Częstochowa, dnia 18  marca 2020 roku 

WT.2370.4.5.2020 

 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 
 

dotyczy:  wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

nr WT.2370.4.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Sprzedaż energii 

elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniach 17 i 18 marca 2020 roku wpłynęły wnioski o udzielenie wyjaśnień  

w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  

nr WT.2370.4.2020, pn. „Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej  

w Częstochowie”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 oraz 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), poniżej podaję treść wniosków wraz z udzielonymi na nie 

odpowiedziami oraz wprowadzonymi modyfikacjami:   

Lp Treść pytania 
Udzielone wyjaśnienia/ 

dokonane modyfikacje 

1. Dotyczy SIWZ pkt 20.1 -  Uwzględniając potencjalne ryzyka 

występujące po stronie Zamawiającego i mając na uwadze, że 

Wykonawcy przenoszą koszty zabezpieczenia                         

w cenę energii elektrycznej, Wykonawca proponuje 

odstąpienie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiająca nie wyraża zgody na 

modyfikację siwz w zakresie 

odstąpienia od zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

2. Dotyczy SIWZ pkt 3.9, 3.11 i wzór umowy § 1 pkt 4. Mając 

na uwadze, że dla przedmiotowych PPE umowy świadczenia 

usług dsystrybucji są zawarte na czas określony, Wykonawca 

zwraca się z prośbą o poinformowanie, czy Zamawiający 

samodzielnie zawrze umowy o świadczenie usług dystrybucji  

w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie 

procedury zmiany sprzedawcy ? 

Odpowiadając na zadane pytanie 

Zamawiająca informuje, iż 

samodzielnie zawrze umowy o 

świadczenie usług dystrybucji z Turon 

Dystrybucja Sp. z o. o.  w takim 

terminie aby skutecznie przeprowadzić 

procedury zmiany sprzedawcy. 

3. 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 według wzoru 

stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? 

Zamawiająca udzieli Wykonawcy 

przedmiotowego pełnomocnictwa 

według wzoru stosowanego 

powszechnie przez Wykonawcę. 

4. Dotyczy   § 5 pkt 3   Wzoru umowy.   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 Zamawiającym a 

OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają 

wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując 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? 

Zamawiająca informuje, iż uwzględni 

obowiązujące przepisy prawa 

energetycznego i aktów wykonawczych 

w zakresie prowadzenia rozliczeń na 

podstawie danych pomiarowo-

rozliczeniowych przekazywanych 

wykonawcy przez OSD. 

5. Dotyczy   § 7 pkt 10  Wzoru umowy.  Wykonawca zwraca się 

z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno 

dotyczyć sytuacji szczególnych i wyjątkowych, 

Zamawiająca modyfikuje siwz w pkt. 

21 Projekt umowy poprzez wykreślenie 

§ 7 ust. 10 o treści: 
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przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji 

umowy  przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy 

powody, wskazane  w przedmiotowych zapisach, nie 

przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego. 

„Kupująca może rozwiązać niniejszą 

umowę za dwumiesięcznym okresem 

wypowiedzenia ze skutkiem na 

koniec miesiąca w przypadku gdy 

nastąpi zmiana układu pomiarowego 

punktu poboru energii elektrycznej 

powodująca zmianę ceny 

sprzedawanej energii. Rozwiązanie 

umowy w powyższym trybie nie 

będzie powodować ujemnych 

skutków finansowych dla Kupującej” 
 

Powyższa modyfikacja dotyczy 
projektu umowy dla zadania I oraz 
II. 

6. Zwracamy się z zapytaniem i wyjaśnieniem, 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: 

b) dokumentów dla 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. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne. 

Zamawiająca przekaże wszystkie 

niezbędne dane oraz dokumenty 

niezbędne Wykonawcy do 

przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy najpóźniej w dniu 

podpisania umowy 

7. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści 

zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Zamawiająca dopuszcza możliwość 

podpisania umowy drogą 

korespondencyjną jednocześnie 

wymagając aby podpisy były 

poświadczone przez notariusza lub 

radcę prawnego. 

8. 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  

Odpowiedź analogicznie jak dla pytania 

nr 6. 
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- 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 

9. Dotyczy zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej 
 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zmawiający dopuszcza 

możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną ? 

Odpowiedź analogicznie jak dla pytania 

nr 7. 

    

 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. 
KOMENDANT 
Centralnej Szkoły 

Państwowej Straży Pożarnej 

KOMENDANT 

Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Częstochowie 

/-/ 

mł. bryg. mgr Piotr Placek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

st. bryg. mgr inż. Paweł BorówkZastępca Komendanta 
 

Otrzymują: 

- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 

- strona internetowa www.cspsp.pl;  

- a/a. 


