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Poznań,        21.01.2020 r. 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na kompleksową dostawę energii elektrycznej na potrzeby obiektów 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, działając na podstawie  art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą, 

udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, skierowane 

do Zamawiającego: 

 

Wniosek nr 1 

Pytanie nr 1: 

Proszę o informacje co mają Państwo pod pojęciem „kompleksowa ” w tytule ogłoszenia? 

Nadmienię że chwili obecnej na rynku energii elektrycznej nie istnieje sprzedawca energii elektrycznej poza 

sprzedawcami z urzędu posiadający Generalną Umowę Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej umożliwiającą 

zawieranie umów kompleksowych z innymi Odbiorcami niż Odbiorcy w gospodarstwach domowych. 

Tym samym w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przetargu nie ma 

możliwości zgłoszenia się żaden Wykonawca poza funkcjonującym na danym obszarze terytorialnym 

sprzedawcy z urzędu.  W naszej ocenie taki stan rzeczy nie tylko promuję konkretny podmiot w ramach 

ogłoszonego przetargu ale wręcz powoduje, że jego ogłoszenie na takich warunkach stanowi zaprzeczenie 

istoty postępowań przetargowych. Zwracam się z prośbą o ponowną  analizę  ogłoszonego postępowania 

przetargowego i rozważenie ogłoszenia przetargu wyłącznie na sprzedaż energii elektrycznej,                                  

co umożliwiłoby zgłaszanie się sprzedawców na warunkach konkurencyjnych ofert i tym samym zapewniłoby 

Państwu możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że pod pojęciem kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, należ rozumieć dostawę energii elektrycznej 

oraz skuteczne dokonanie czynności przez Wykonawcę i Zamawiającego, przeprowadzenia procedury przez 

Wykonawcę i Zamawiającego zmiany sprzedawcy z operatorem sieci (OSD). 

Zwracamy również uwagę, że zgodnie z zapisami § 1 ust. 2 wzoru umowy, przedmiot zamówienia                          

nie obejmuje dystrybucji energii elektrycznej, przyłączenia, opomiarowania oraz jakości energii, które 

wchodzą w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
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Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia, pkt. 5 SIWZ i zapisami wzoru 

umowy. 

 

Wniosek nr 2 

Pytanie nr 1: 

Wykonawca informuje, iż projekt umowy nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które są podyktowane 

specyfiką zamówienia, czyli kompleksową dostawą energii elektrycznej. Zapisy przedstawione we wzorze 

umowy dotyczą tylko i wyłącznie sprzedaży energii, co jest niezgodne ze specyfiką ogłoszonego zamówienia. 

Wszystkie istotne elementy dotyczące usługi kompleksowej winny znaleźć się we wzorze umowy, do tego 

winny być opisane w sposób jasny i precyzyjny, z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego i wykonawcy oraz          

z poszanowaniem zasady równego traktowania interesów obu stron. Zatem Wykonawca proponujemy 

przyjęcie wzoru umowy Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią nr 1 we wniosku nr 1 oraz § 1ust. 2 wzoru umowy, które 

udzielają odpowiedzi na powyższe pytanie 

 

Pytanie nr 2: 

Informujemy, że wykonawca nie ma możliwości podziału zużycia energii elektrycznej zgodnie z zapisami 

par. 5 ust. 9 wzoru umowy. Wnioskujemy o usunięcie zapisu 

Odpowiedź: 

par. 5 ust. 9 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

Należności za dostarczaną energię elektryczną będą fakturowane na Zamawiających i płatne będą                      

przez Zamawiających w następujących proporcjach: 

1) Faktury dla WIOŚ: 

Dla budynku w Poznaniu, w Kaliszu, w Pile, w Lesznie i w Koninie (PPE 480037450006701637). 

2) Faktury dla GIOŚ: 

Dla budynku w Koninie (PPE:480037450006700021 i PPE:480037450006701334). 

 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający ma zgodę Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) na zmianę okresu 

rozliczeniowego z 2 miesięcznego na 1 miesięczny dla obiektu w taryfie C11 (obiekt w Pile). 

Odpowiedź: 

Zamawiający do chyli obecnej rozlicza się w.w. okresach rozliczeniowych. 

Pytanie nr 4: 

Wnioskujemy o dostosowanie formularza cenowego do obecnie obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji 

lokalnego OSD. W formularzu powinny się znaleźć następujące opłaty: 

- Stawka opłaty OZE [zł/MWh] 

- Opłata kogeneracyjna [zł/MWh] 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w tym zakresie. Patrz odpowiedź na pytanie 1  z wniosku nr 1. 

Pytanie nr 5: 

W związku ze specyfiką zamówienia, jakim jest zakup energii elektrycznej na dany czasookres wnioskujemy 

o wykreślenie ze wzoru umowy paragrafu 7 ust. 1, 4), b). 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wykreśla przedmiotowy zapis. 

Pytanie nr 6: 

Informujemy, że faktura za usługę dystrybucji wystawiana jest po otrzymaniu odczytu licznika od OSD.                  

W związku z tym wykonawca nie ma możliwości zagwarantowania spełnienia zapisu w par 5 ust. 11 wzoru 

umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla przedmiotowy zapis. 
 
 
Wniosek nr 3 

Pytanie nr 1: 

Proszę o wyjaśnienie zapisu widniejącego w rozdziale 3.1 siwz: „Zamawiający oświadcza, że jest 

zwolniony od podatku akcyzowego na podstawie art. 31 b ust. 2 pkt 2-8 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.)”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla powyższy zapis. 

Pytanie nr 2: 

Wnoszę o usunięcie zapisu umowy (par. 5 ust.9). Wykonawca nie ma technicznych możliwości 

rozliczania procentowego (w podziale na dwóch nabywców) zużycia energii elektrycznej. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2 z wniosku nr 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska 

Waldemar Kołaski 


