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W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pn. Dostawa energii 

elektrycznej do Tramwajów Śląskich S.A. oraz PKM Katowice Sp. z o.o. w okresie od VI.2013 

do V.2013r.” nr sprawy WI/115/2013, wykonawca zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi 

na następujące pytania:  

 

Pytanie 1:  Informujemy, że po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy sprzedaży 

energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art.4 ustawy Prawo energetyczne wymagane jest 

zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej do właściwego Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego w terminach określonych w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemu 

Dystrybucyjnego (IRiESD). 

Zgodnie z IRiESD, w przypadku pierwszej i kolejnej zmiany sprzedaży energii elektrycznej, 

nowy sprzedawca ma obowiązek poinformować lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego  

z wyprzedzeniem 30-dniowym o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej, chyba, że 

możliwy jest zdalny odczyt układów pomiarowych Klienta – wtedy okres ten wynosi 14 dni. 

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z prośbą o dopisanie do rozdz.3 SIWZ oraz wzorów 

umów w § 7 ust.1 (zał.11 oraz zał. 11a do SIWZ), iż „rozpoczęcie świadczenia dostawy energii 

elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umów, na podstawie których 

dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną, po spełnieniu wszystkich warunków 

przyłączenia do sieci OSD, wejściu w życie umów o świadczenie usług dystrybucji energii oraz 

po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.” 

Odpowiedź :  
Zamawiającemu znane są zasady zgłaszania zmiany Sprzedawcy u OSD.   

Jak wynika z Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego integralną część przyszłej  umowy      

w przypadku obiektów zasilanych średnim napięciem wybór Sprzedawcy będzie dokonany po raz 

kolejny, natomiast w przypadku obiektów zasilanych niskim napięciem po raz pierwszy. Z tego 

też powodu Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawarł zapis: 

„Umowne (ostateczne) rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej przez wyłonionego 

Wykonawcę do obiektów Tramwajów Śląskich S.A. zasilanych niskim napięciem (grupa 

przyłączeniowa V i VI) odbędzie się nie wcześniej niż po skutecznym dokonaniu zgłoszenia 

zmiany Sprzedawcy i dostosowaniu układów pomiarowo-rozliczeniowych, w tych obiektach 

przez ich właściciela, tj. OSD.” 

W świetle powyższego według Zamawiającego w Rozdziale 3 SIWZ oraz wzorach umów nie jest 

konieczne dokonanie korekt.           

 

Pytanie 2: Czy Wykonawca winien wykazać spełnienie warunku przewidzianego w rozdz.7 pkt.2 

b) poprzez przedstawienie 1 głównej dostawy o wartości minimum 5000 000,00 zł brutto, czy 

mogą to być dostawy, których suma wynosi minimum 5 000 000,00 zł brutto? Inaczej mówiąc: Ile 

takich dostaw ma być przedstawione? Czy wymagacie Państwo, aby jedna 1 dostawa wynosiła 

5 000 000 000,00 zł brutto, czy możliwe jest podanie 3 dostaw dla 3 różnych podmiotów, których 

kwota wyniesie 5 000 000 000 kWh? 

Odpowiedź:  
Treść warunków udziału w postępowaniu  zawarta w Rozdziele 7 ust. 2 pkt b). pn. ”posiadania 

wiedzy i doświadczenia” jednoznacznie określa oczekiwania Zamawiającego. 

Zgodnie z treścią przywołanego zapisu:  



„ Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wszystkie główne 

dostawy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, polegające na dostawie energii elektrycznej 

wykonał należycie. Zamawiający uznaje za główne dostawy te o wartości minimum 5 000 000,00 

PLN brutto.” 

Wykonawca ma zatem wykazać, nie jedną ale wszystkie główne dostawy o wartości równej lub 

większej od  5 000 000,00 PLN brutto. 

Odnosząc się do treści pytania należy zauważyć, że w jego treści, wykonawca zawarł dwie różne 

wielkości. W ostatnim zdaniu pytania wskazano w jednym miejscu  wartość dostawy 

5 000 000 000 PLN brutto, a  w drugiej określił kwotę (?) równą 5 000 000 000 kWh. Treść 

pytania niezrozumiała dla Zamawiającego. 

 

Pytanie 3: Wnioskujemy o skorygowanie zapisów dot. okresów rozliczeniowych w opisie 

przedmiotu zamówienia jak i we wzorze umowy § 1 ust.1 lit. f) (Zał. nr 11 do SIWZ), § 4 ust.6 

wzoru umowy (Zał. nr 11 do SIWZ oraz Zał. nr 11a do SIWZ) na okres rozliczeniowy zgodny  

z okresem stosowanym przez OSD w umowie dystrybucyjnej. Okres ten powinien być taki sam  

w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD jak  

i w umowie sprzedaży, gdyż Sprzedawca otrzymuje informacje dotyczące zużycia energii 

elektrycznej od OSD. Prosimy o skorygowanie definicji „okres rozliczeniowy” oraz 

wprowadzenie do wzoru umowy następującego zapisu: „Rozliczenia za wykonywanie przedmiotu 

zamówienia odbywać się będą na podstawie wskazań liczników w grupie taryfowej w zależności 

od lokalizacji według odpowiadających im składników cenowych, w okresach rozliczeniowych 

zgodnych z taryfą OSD...”. 

Odpowiedź:  

Spółka Tauron Dystrybucja S.A., a więc OSD przesyłający energię elektryczną do obiektów 

zamawiającego, w rozliczeniach obiektów zasilanych niskim napięciem stosuje dwumiesięczne 

okresy rozliczeniowe. 

Dlatego też w Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zawarł zapis  cyt: 

„Z uwagi na niewielkie ilości energii elektrycznej zużywane przez poszczególne obiekty grupy 

przyłączeniowej V-VI przewiduje się, że dla tych obiektów fakturowanie będzie odbywało się nie 

częściej niż raz na dwa miesiące.” 

Jednocześnie Zamawiający, w celu doprecyzowania, wprowadza zmianę definicji                                   

„okresu rozliczeniowego” zawartego w §1 ust. 1 lit. f)  we wzorze umowy (zał. 11).  

Nowa treść zapisu: 

„Okres rozliczeniowy – w przypadku obiektów zasilanych średnim napięciem -  miesiąc 

kalendarzowy roku – liczony od godz. 00:00:00 pierwszego dnia danego miesiąca do godz. 

24:00:00 ostatniego dnia tegoż miesiąca. W przypadku obiektów zasilanych niskim napięciem 

okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące kalendarzowe.” 

 

Pytanie 4: Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do 

przeprowadzenia zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu 

umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia 

zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adresy firmy; 

- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 

- grupa taryfowa (obecna i nowa); 

- moc umowna; 

- 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; 

Odpowiedź:  
Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane umożliwiające wypowiedzenie umów oraz 

zgłoszenie zmiany Sprzedawcy. Dane mogą zostać przekazane w wersji elektronicznej Excel. 

 

Pytanie 5: Zwracamy się z pytaniem, czy w przypadku konieczności przeprowadzenia procesu 

zmiany sprzedawcy w imieniu i na rzecz Zamawiającego, Wykonawca otrzyma stosowne 

pełnomocnictwo do przeprowadzenia tego procesu. 

Odpowiedź:  
Jak wynika z treści części III Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącej integralną część SIWZ 

Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo. 

 

Pytanie 6: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy 

przeprowadzana będzie po raz pierwszy? Kto jest Państwa obecnym Sprzedawcą dla danych 

punktów?  

Odpowiedź:  
Zamawiający w części I Opisu Przedmiotu Zamówienia podał, że w przypadku obiektów                         

PKM Katowice Sp. z o.o. oraz obiektów Tramwajów Śląskich S.A. zasilanych średnim napięciem 

wybór Sprzedawcy dokonany zostanie po raz kolejny. Po raz pierwszy zmiana Sprzedawcy 

zostanie dokonana dla obiektów zasilanych niskim napięciem. Opis Przedmiotu Zamówienia 

zawiera informacje o obecnych Sprzedawcach dla danych punktów.  

 

Pytanie 7: Jaką umowę posiadają Państwo na dzień dzisiejszy, czy jest to umowa na sprzedaż 

energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji? Czy umowa jest rozdzielna na 

sprzedaż energii elektrycznej oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji? 

Odpowiedź:  
Szczegółowe informacje w tej kwestii zostały zawarte w części I Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącej integralną część SIWZ. 

 

Pytanie 8: Z uwagi na nałożony na Wykonawcę obowiązek wypowiedzenia umów prosimy  

o informację, jaki jest ich okres wypowiedzenia. 

Odpowiedź:  

Tramwaje Śląskie S.A. oczekują, że wyłoniony w postępowaniu Wykonawca dokona                      

w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia umów kompleksowych, które regulują sprzedaż 

energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych do  obiektów zasilanych niskim 

napięciem. Wszystkie umowy kompleksowe posiadają okres wypowiedzenia od 7-14 dni. 

 

Pytanie 9: W załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia wymieniają Państwo stacje, które 

posiadają po dwa niezależne przyłącza. Wśród nich wymieniona jest stacja „Wiosny Ludów”, 

natomiast brakuje jej w tabeli. Prosimy o poprawienie powyższego. 

Odpowiedź:  
W załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia stacja „Wiosny Ludów” jest wykazana          

w pozycji 18 jako stacja „Szopienice” Katowice ul. Wiosny Ludów 44. 

.                                                   

 



Pytanie 10: Prosimy o zmianę w § 2 ust. 1 lit. a) (Zał. nr 11 oraz 11a do SIWZ) – należy zmienić 

dziennik ustaw prawa energetycznego na Dz. U. z 2012r. poz. 1059. 

Odpowiedź:  
Zamawiający dokona zmiany dziennika ustaw prawa energetycznego na etapie podpisywania 

umowy z wyłonionym wykonawcą.  

 

Pytanie 11: Zwracamy się z prośbą o skorygowanie zapisu § 4 ust.3 wzoru umowy (Zał. nr 11 

oraz 11a do SIWZ). Odwołanie do ust. 2 jest nieprawidłowe, gdyż nie zostały tam określone ceny, 

według których rozliczana będzie energia dostarczana w przypadku wystąpienia siły wyższej. 

Prosimy o skorygowanie zapisu. 

Odpowiedź:  
Zamawiający uznając propozycję Wykonawcy za zasadną, wprowadza zmianę zapisów §4 ust. 4 

wzoru umowy – załącznik nr 11 oraz zapisów § 4 ust. 3 wzoru umowy – załącznik nr 11a, które 

otrzymują brzmienie:  

„Strony ustalają, że w przypadku „siły wyższej” zdefiniowanej w § 1 Umowy dostarczona przez 

Wykonawcę energia elektryczna rozliczana będzie po średniej jednostkowej cenie energii 

elektrycznej w wysokości …….. zł/ MWh - wykazanej w „Formularzu cenowym” oferty. 

Do ceny jednostkowej nie będą doliczane opłaty dodatkowe za przekroczenie korytarza 

nieczułości.”  

 

Pytanie 12: Zamawiający w § 4 ust. 9 wzoru umowy (Zał. nr 11 do SIWZ) przewiduje karę 

umowną na wypadek nieterminowego dostarczenia faktur. Wykonawca zwraca uwagę, że 

instytucja kary umownej sama w sobie nie przekreśla zasad odpowiedzialności kontraktowej 

stron, która zgodnie z art. 471 k.c. oparta jest na winie (domniemanej) sprawcy. To samo odnosi 

się do odpowiedzialności za szkodę wywołaną zwłoką dłużnika, zgodnie z art. 476 i nast. kc. 

Przewidując karę umowną na wypadek nieterminowego dostarczenia, Zamawiający prowadzi do 

sytuacji, w której Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, pomimo, że 

wykonywał umowę z należytą starannością, a jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

spowodowane okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie osób trzecich, za które nie ponosi 

odpowiedzialności, w skrajnym przypadku nawet po stronie Zamawiającego. W związku  

z powyższym, Wykonawca wnosi o wykreślenie § 4 ust. 9. 

Odpowiedź:  

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje usunięcia ust. 9 w § 4 wzoru 

umowy (Zał, nr 11 do SIWZ). 

 

Pytanie 13: Zamawiający w § 4 ust. 10 wzoru umowy (Zał. nr 11 oraz 11a do SIWZ) przewiduje 

karę umowną w przypadku niedostarczenia energii elektrycznej z przyczyn innych niż siła 

wyższa. Uprzejmie prosimy o usunięcie z treści umowy zapisów zawartych w § 4 ust 10. 

Informujemy, iż powyższe zapisy dotyczą świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej 

przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 roku Nr 89, poz. 625 ze zm.) i aktów wykonawczych 

do przedmiotowej ustawy podmiotem odpowiedzialnym za dostarczanie energii elektrycznej, 

usuwanie zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, udzielanie odbiorcom informacji  

o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej czy informowanie  

o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej jest Operator 

Systemu Dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączone są obiekty objęte przedmiotowym 

postępowaniem. Również kwestie dotyczące zmiany mocy umownej, parametrów jakościowych 

energii elektrycznej nie mogą być przedmiotem umowy sprzedaży energii elektrycznej.  

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 

 



Odpowiedź:  
Kary umowne dotyczą zdarzeń (nie będących siłą wyższą),leżących wyłącznie po stronie 

Wykonawcy, wynikających ze sprzedaży a nie dystrybucji energii elektrycznej. 

 

Pytanie 14: Prosimy o dopisanie do § 4 wzoru umowy (Zał. nr 11 oraz 11a do SIWZ) ustępu  

o możliwości zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku akcyzowego  

i podatku VAT. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów §4 wzoru umów ( zał. nr 11  oraz 11a do 

SIWZ), ponieważ zapisy w nim zawarte uwzględniają zmiany wysokości podatku VAT, 

natomiast oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane ze sprzedażą energii 

elektrycznej ponoszone przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 15: Prosimy o usunięcie zapisów § 7 ust. 4 z obu wzorów umów (Zał. nr 11 oraz 11a do 

SIWZ). Informujemy, iż zapis ten może rodzić wątpliwość interpretacyjną, co należy rozumieć 

pod pojęciem „rażące naruszenie postanowień umowy”. Odstąpienie od umowy winno zostać 

uregulowane w sposób niebudzący żadnych wątpliwości. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów §7 wzoru umów ( zał. nr 11  oraz 11a do 

SIWZ). 

 

Pytanie 16: Uważamy, że zapisy § 7 wzoru umowy (Zał. nr 11 oraz 11a do SIWZ) nie 

wyczerpują wszystkich aspektów związanych z rozwiązaniem umowy. W związku z tym 

proponujemy wprowadzenie do postanowień umowy następujące: 

„§ 7 ust. 2 

Każda ze Stron, z zastrzeżeniem § 7 ust. ...., przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez 

wypowiedzenia w poniższych przypadkach: 

a) istotnego, zawinionego naruszenia przez jedną ze Stron warunków Umowy, jeśli przyczyny       

i skutki naruszenia nie zostały usunięte w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia 

żądania ich usunięcia zawierającego:  

- stwierdzenie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie Umowy; 

- określenie istotnych szczegółów naruszenia; 

- żądanie usunięcia wymienionych naruszeń; 

b) niezastosowania się przez Stronę Umowy do prawomocnego orzeczenia wydanego przez  

     właściwy sąd lub do decyzji Prezesa URE, dotyczących wykonywania Umowy. 

§ 7 ust. ..... 

Prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 lit. a), nie 

przysługuje Stronie, która poprzez swoje działania spowodowała zaistnienie okoliczności 

wymienionych w § 7 ust. 2 lit. a). 

§ 7 ust. ..... 

Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego na podstawie 

art. 4j ust. 3 ustawy Prawo energetyczne następuje z ostatnim dniem miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do 

Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin 

rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem 

miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. 

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się przez cały okres 

obowiązywania Umowy od dokonania wypowiedzenia Umowy na podstawie art. 4j ust. 3 ustawy 



Prawo energetyczne. W wypadku rozwiązania umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego  

w trybie niniejszego ustępu, na podstawie art. 4j ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, Zamawiający 

jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły 

(Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu): 

   OPR=25% * CE 

OPR – Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu; 

CE - przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej w planie  

            sprzedaży energii zawartym w § 3 Umowy w okresie od dnia rozwiązania Umowy do  

            upływu okresu na jaki Umowa została zawarta po cenach określonych w § 4 Umowy; 

Wykonawca określi wysokość Odszkodowania Płatnego przy Rozwiązaniu w terminie 7 dni od 

dnia rozwiązania Umowy. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Odszkodowania Płatnego 

przy Rozwiązaniu w terminie 14 od dnia wystawienia przez Wykonawcę noty księgowej”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów §7 wzoru umów ( zał. nr 11  oraz 11a do 

SIWZ). 

 

Pytanie 17: Prosimy o dodanie do § 8 ust. 2 wzoru umowy (Zał. nr 11 oraz 11a do SIWZ) 

możliwości złożenia oświadczeń w sposób zdefiniowany w pojęciu formy pisemnej w § 1 ust. 1 e) 

– przy pomocy faksu a następnie przekazany pocztą.  

Odpowiedź:  

Postulat jest niezrozumiały. 

W treści  § 8 ust. 2 wzoru umowy wyraźnie jest dopuszczona możliwość  złożenia oświadczeń 

również za pośrednictwem faksu cyt: 

„Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z niniejszą Umową będą składane w formie 

pisemnej za pośrednictwem poczty bądź poczty kurierskiej względnie faksem na wskazany                

w umowie adres lub numer faksu lub osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru”.  

Naszym zdaniem powyższy zapis w pełni koresponduje z definicją formy pisemnej zawartej w §1 

ust.1, który dokładnie określa stosowanie „formy pisemnej”.  

 

 

        Zatwierdził: 

      Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy 

        Maryla Chmielarska 


