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                                                                                             Łódź, dnia  16 lipca 2012 roku 

              
Prokurator Okręgowy  

           w  Łodzi 

                                                                                             
 
 VII Zp 2300/6  /12 
 
                                                                                         Do  
                                                                                         Wszystkich  Wykonawców 
 

 

 

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego na: „ sprzedaż energii elektrycznej do obiektów 

jednostek organizacyjnych obszaru Prokuratury Okręgowej w Łodzi w okresie od dnia 

1.10.2012 r. do dnia 30.09.2014 r.” 

   

                                       

                                   INFORMACJA 

o udzieleniu odpowiedzi na pytania  

    

 

         Zamawiający – Prokuratura Okręgowa  w Łodzi  informuje, że w dniu 11 i 12. 07. 

br.,   od  Wykonawców wpłynęły pytania  dotyczące Specyfikacji  Istotnych Warunków 

Zamówienia  ( załącznika nr 6 ). Na  podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 

roku – Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. 

) dalej oznaczonej jako Pzp.,  przekazuje Wykonawcom treść pytań  wraz z 

odpowiedziami zamawiającego :  

Pytanie 1 

W załączniku nr 6 do SIWZ ( umowa ) w par. 3 ust. 2 wnioskujemy o dostosowanie 

zapisów do obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 

2011 ( Dz. U. z dnia 12 września 2011 r. ) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, poprzez wskazanie art. 

42 regulującego kwestie bonifikaty w sytuacji niedotrzymania standardów obsługi. 

Odpowiedź:  

 Zamawiający dokonał zmiany w zapisie § 3 ust. 2 załącznika Nr 6 do SIWZ poprzez 

wpisanie § 42 w miejsce omyłkowo wskazanego § 38 rozporządzenia  z 18 sierpnia 

2011 r.  
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Pytanie 2 

Zapis w załączniku nr 6 do SIWZ ( umowa ) w par. 6 ust. 4 dotyczy dystrybucji energii 

elektrycznej, która nie jest przedmiotem postępowania. Sprzedawca energii 

elektrycznej nie ma żadnego wpływu na to w jakich odstępach czasu OSD dokonuje 

pomiarów. W związku z tym wnioskujemy o jego wykreślenie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający przed podpisaniem umowy przekaże Wykonawcy informacje, w jakich 

okresach dokonywane będą przez OSD odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych.  

Pytanie 3 

W związku z powyższym wnosimy również o uwarunkowanie zapisu w par. 6 ust.5 od 

pierwotnego otrzymania danych pomiarowych od lokalnego OSD. 

Odpowiedź 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w poprzednim pytaniu. 

Pytanie 4 

W załączniku nr 6 do SIWZ ( umowa ) w par. 9 ust.2 wnioskujemy o wyłączenie 

zachowania formy pisemnej dla przesłanek, o których mowa w par. 5 ust. 1, tj. 

ustawowej zmianie podatku VAT, przy jednoczesnym poszerzeniu powyższego zapisu o 

kolejną przesłankę dotyczącą podatku akcyzowego. W/w zmiany powinny następować 

z dniem wejścia w życie stosownych przepisów w tym zakresie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie  proponowanej zmiany. 

Pytanie 5 

Dodatkowo wskazujemy, iż zapisy umowy nie określają w żaden sposób terminu jej 

obowiązywania. Wnioskujemy więc o dodanie w par. 2 następującego ustępu: „ 

Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu z dniem 01.10.2012 r., lecz nie 

wcześniej niż po pozytywnie  przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz z 

dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej 

z poprzednim sprzedawcą i dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do 

wybranej grupy taryfowej. Umowa obowiązuje do dnia 30.09.2014 r.”  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie  proponowanej zmiany. 
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Pytanie 6 

Czy obiekt w grupie taryfowej B22 posiada układ pomiarowy dostosowany do zmiany 

sprzedawcy? Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt, a 

ewentualna procedura potrwa 2-3 miesiące? Informujemy, iż zgodnie z Instrukcją 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Państwa Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego właścicielem układu pomiarowego w grupie taryfowej B jest odbiorca 

energii, czyli Państwo, zatem do Państwa należą wszelkie koszty związane z 

dostosowaniem układu do wymogów zmiany sprzedawcy energii. Fakt, czy układy 

pomiarowe są dostosowane do w/w wymogów ma bezpośredni wpływ na termin 

rozpoczęcia dostaw energii. Brak takiego dostosowania może spowodować niemożność 

wykonania umowy z winy zamawiającego lub opóźnić rozpoczęcie dostaw.  

 Odpowiedź:  

Zamawiający posiada licznik  firmy  Elster  AS 1440 przystosowany do transmisji 

danych. 

Pytanie 7 

Wnosimy o podanie informacji czy Zamawiający sam przeprowadzi procedurę zmiany 

sprzedawcy? Jeżeli nie, to czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego 

pełnomocnictwa do reprezentowania przed OSD w kwestiach związanych ze 

zgłoszeniem umowy sprzedaży oraz ( jeżeli zaistnieje taka potrzeba) zawarciem nowej 

umowy dystrybucyjnej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 2 ust. 4 i 5 załącznika nr 6 do SIWZ. Umowy na 

usługę dystrybucji energii elektrycznej zawrze Zamawiający. 

Pytanie 8 

W związku z powyższym czy zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w terminie 

niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy ( nr ewidencyjny, nr 

licznika, itp.) ? 

Odpowiedź:   

Zamawiający poda niezbędne dane przy zawieraniu umów . 

Pytanie 9 

Czy posiadają Państwo obecnie umowę kompleksową czy rozdzielną na sprzedaż i 

dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana 

jest po raz pierwszy ? 
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 Odpowiedź:   

Zamawiający ma podpisane umowy kompleksowe dla wszystkich obiektów. Procedura 

zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz pierwszy. 

Pytanie 10 

Czy obecnie obowiązującą umowa zawarta są na czas nieokreślony czy na czas 

określony?  Jaki jest okres wypowiedzenia ? 

 Odpowiedź:   

Podpisane umowy kompleksowe zawarte są na czas nieokreślony. Umowy rozwiązane 

zostaną z dniem 30.09.2012 r.   

Pytanie 11 ( 1) 

W załączniku nr 6 do SIWZ – projekt umowy w § 1 ust.4 widnieje zapis ; „Warunki 

techniczne realizacji umowy opisane są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

Załącznik zawiera również stan liczników na dzień rozpoczęcia świadczenia 

przedmiotu umowy – dane te zostaną uzupełnione w dniu rozpoczęcia świadczenia 

przedmiotu umowy, przez osobę uprawnioną do nadzoru nad prawidłową realizacją 

przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego, o której mowa w § 9 ust. 1.” 

Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie błędnego odwołania. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonał zmiany w zapisie § 1 ust. 4 załącznika Nr 6 do SIWZ poprzez 

wpisanie  § 8 ust. 1,  w miejsce omyłkowego odwołania do § 9  .  

Pytanie 12 (3) 

W załączniku nr 6 do SIWZ – projekt umowy w § 4 ust. 4 widnieje zapis : 

„Przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji od Zamawiającego.” Wykonawca 

zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji przedmiotowego zapisu : „ 

Przyjmowanie reklamacji Zamawiającego zgłaszanych w formie pisemnej, telefonicznie 

nr ter. ....................lub poprzez stronę internetową.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany. 

Pytanie 13 (4) 

W załączniku nr 6 do SIWZ – projekt umowy w § 6 ust. 2 widnieje zapis : „Ceny 

według których rozliczana będzie dostawa energii elektrycznej pozostaną niezmienne 

przez cały okres obowiązywania umowy.” Z uwagi na możliwość zmiany przepisów w 

trakcie obowiązywania umowy skutkujących zmiana wysokości stawki podatku VAT, 

akcyzowego oraz innych zmian przepisów ustawy prawo energetyczne wraz  z  aktami 

wykonawczymi do ustawy Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej 
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modyfikacji w/w zapisu : „ Ceny według których rozliczana będzie dostawa energii 

ulegnie zmianie w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmiana stawki podatku 

VAT, akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w 

szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej 

ustawy prawo energetyczne wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z 

zakupem praw majątkowych lub  certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, 

ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków 

nałożonych właściwymi przepisami,  od dnia ich wejścia w życie.”  Jednocześnie 

wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie powyższej zmiany w pozostałych 

postanowieniach SIWZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany. 

Pytanie 14 ( 6) 

W załączniku nr 6 do SIWZ – projekt umowy w § 7 ust. 5 widnieje zapis : „Należności 

wynikające z faktur VAT są płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego.”  Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie 

Zamawiający otrzyma fakturę VAT co może powodować komplikacje przy ustalaniu  

prawidłowego terminu płatności.  Ponadto w świetle przepisów podatkowych 

określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie 

pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Wykonawca 

zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „ Należności 

wynikające z faktur VAT są płatne w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury 

przez Wykonawcę.”  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany. 

Pytanie 15 (7) 

W załączniku nr 6 do SIWZ – projekt umowy – Załączniki pkt 2 widnieje zapis: „ 

Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy generalnej/promesy z 

Operatorem Systemu dystrybucyjnego lub oświadczenie.” Uprzejmie informujemy, że 

Wykonawcy niebędący właścicielami sieci dystrybucyjnej posiadający Generalne 

Umowy Dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego objęte są 

klauzulą tajności i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym także 

Zamawiającemu. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację 

przedmiotowych zapisów poprzez wykreślenie żądania przedstawienia 

Zamawiającemu Generalnej Umowy  Dystrybucyjnej zawartej z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego i zmianę zapisu, aby Wykonawca oświadczył, że ma zawartą 
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Generalną Umowę  Dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowy zapis jest sprzeczny z postanowieniami § 

2 ust. 1 Umowy.   

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany. 

Pytanie 16 (8) 

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/                       

programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy 

sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ ?   Jeśli tak – jakie są terminy 

wypowiedzenie tych umów /aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów 

lojalnościowych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/ 

programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej. 

 

 

Równocześnie nadmieniam, iż z uwagi na nieistotną zmianę dotyczącą załącznika nr 6 

do SIWZ zostaje zachowany dotychczasowy termin  składania ofert,  wyznaczony na 

dzień 19.07.2012 r., nie później niż do godz.10:00. 

 
 

Prokurator Okręgowy 
w Łodzi 

Podpis nieczytelny 
Krzysztof Bukowiecki 


