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Lublin, dnia 8 grudnia 2020 r. 
Nr sprawy KP-272-PNU-139/2020 - 608 
 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby Politechniki Lubelskiej  

(zadanie 1) wraz z usługą odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD 

z mikroinstalacji Zamawiającego (zadanie 2). 
 

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SIWZ (1) 
 

Zamawiający, Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ:  
 

Pytanie nr 1:  
Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obejmujących sprzedaż i świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają 

wymagane prawem postanowienia zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 

1059 z późn. zm). W związku z tym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zmodyfikuje załącznik IPU do SIWZ i 

dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd 

Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego?  
Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy wyłącznie na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający 

wyjaśnia jednocześnie, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ zawiera postanowienia zgodne z ustawą  

z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Dodatkowo, każdemu Wykonawcy zainteresowanemu wzięciem udziału 

w postępowaniu przysługuje uprawnienie do zwrócenia się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących 

treści SIWZ, w ramach których Zamawiający może także modyfikować postanowienia wzoru umowy.  Zaznaczenia 

wymaga, iż w ramach odpowiedzi na poniższe pytania Zamawiający, częściowo uwzględniając uwagi Wykonawcy 

dokonał aktualizacji poszczególnych postanowień wzoru umowy.  
 

Pytanie nr 2:  
SIWZ ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, 

w stosunku do których Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) – dalej OZE.  
Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej, punktów poboru energii z mikroinstalacją, 

powoduje konieczność świadczenia przez Wykonawcę dodatkowej usługi, w stosunku do ww. rodzaju punktów poboru 

energii, polegającej na rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta energii 

odnawialnej) do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru na warunkach 

wskazanych w ustawie OZE. W związku z powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej 

kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii do punktów 

poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od Zamawiającego energii wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia 

złożenie przez Wykonawcę Oferty na warunkach wskazanych w treści SIWZ."  
W związku z powyższym prosimy o dokonanie odpowiednich zmian i potraktowanie zadań jako osobnych części 

postępowania oraz umożliwienie składania osobnych ofert na wydzielone części, a także wprowadzenie zmian w 

ROZDZIALE XX. Inne postanowienia SIWZ  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, w Załączniku nr 2a -Szczegółowy formularz cenowy, w FO, w 

Załączniku nr 3 do SIWZ § 1, Rozdział III – Postanowienia dotyczące Zadania 2 § 3, Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy 

§11 ust.2 h,i.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający odmawia uwzględnienia wniosku Wykonawcy. W ocenie Zamawiającego, wyłączenie do odrębnej części 

zamówienia punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status prosumenta, nie wpłynie w 

istotny sposób na możliwość kalkulacji przez Wykonawcę ceny w tym zakresie. Dodatkowo, Zamawiający zwraca 

uwagę, że kalkulacja ceny ofertowej uwzględniającej zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii do 

punktów poboru energii Zamawiającego, jak i odbiór od Zamawiającego energii wytworzonej w mikroinstalacjach 

może nastąpić na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. Dane te obejmują w szczególności moc 

poszczególnych instalacji oraz planowaną ilości wytworzonej energii i zostały przedstawione oddzielnie dla każdej z 

mikroinstalacji. 
 

Pytanie nr 3:  
SIWZ ROZDZIAŁ XV p.2. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą 

korespondencyjną?  
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną. 
 

Pytanie nr 4:  
W Załączniku nr 2a -Szczegółowy formularz cenowy. Informujemy, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, 

jednostką stosowaną w rozliczeniach energii elektrycznej dla obiektów w grupach taryfowej Bxx jest Megawatogodzina 

[MWh,] a dla grup taryfowych G1x, C1x oraz C2x jednostką jest Kilowatogodzina [kWh].  
Ze względu na określenie przez Zamawiającego w przedmiotowym zapisie jednostki rozliczeniowej kWh dla grup 

taryfowych Bxx, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w 

jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?  
Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji, z uwagi na 

ograniczenie możliwości złożenia oferty Wykonawcom, którzy nie są zdolni do wykonania zamówienia poprzez 

wymogi stawiane przez Zamawiającego w SIWZ.  
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych dla 

poszczególnych grup taryfowych, zgodnych z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy. 
 

Pytanie nr 5:  
W Załączniku nr 2a -Szczegółowy formularz cenowy - Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 

2020 r. Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty 

kogeneracyjnej na rok 2020, stawka opłaty kogeneracyjnej na rok 2020 stosowanej w zakresie rozliczeń usług 

dystrybucji energii elektrycznej świadczonych przez OSD, dla wszystkich grup taryfowych wynosi 1,39 zł/MWh. Z 

uwagi na powyższe, prosimy o dodanie w formularzu ofertowym ww. opłaty dystrybucyjnej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2a - Szczegółowy formularz cenowy. Załącznik ten w aktualnym 

brzmieniu został opublikowany wraz z niniejszym wyjaśnieniem treści SIWZ. 
Jednocześnie, Zamawiający dokonuje zmiany § 8 ust. 1 wzoru umowy, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 

„Sprzedawana i dostarczana na podstawie niniejszej Umowy energia elektryczna, będzie przez cały okres 

obowiązywania Umowy rozliczana według: 
a. cen jednostkowych energii elektrycznej oraz stawek opłaty handlowej – które, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 lit. g) 

oraz § 11 ust. 3, pozostają stałe przez cały okres obowiązywania Umowy i wynikają z treści Oferty złożonej przez 

Wykonawcę stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy,  
b. opłat dystrybucyjnych obejmujących: stawkę jakościową, stawkę opłaty przejściowej, składnik zmienny stawki 

sieciowej, stawkę opłaty abonamentowej, opłatę OZE, opłatę kogeneracyjną,  opłatę mocową oraz wszelkich innych opłat– 

których wysokość jest zmienna i wynikać będzie każdorazowo z aktualnej taryfy OSD. 
c. innych niż wymienione w pkt. b) opłat, które mogą zostać wprowadzone na podstawie przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, których wysokość będzie każdorazowo wynikać z tych przepisów” 
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Pytanie nr 6:  
Załącznik nr 3 do SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie opłaty mocowej w rozliczeniach za energię 

elektryczną i usługi dystrybucyjne w 2021r, w związku z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020 z 

dnia 30.11.2020r. w sprawie zastosowania stawek opłaty mocowej na rok 2021?  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie opłaty mocowej od dnia jej wejścia w życie, bez konieczności 

sporządzenia aneksu do umowy?  
Zgodnie z treścią ww. informacji Prezesa URE: „od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stawki opłaty 

mocowej, bez podatku od towarów i usług 1(stawki netto) wynoszą:  
1) 1,87 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie 

domowym (art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej (art. 74 ust. 7 pkt 

1) Ustawy);  
2) 4,48 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie 

domowym (art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej (art. 74 

ust. 7 pkt 2) Ustawy);  
3) 7,47 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie 

domowym (art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej 

(art. 74 ust. 7 pkt 3) Ustawy);  
4) 10,46 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie 

domowym (art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej (art. 74 ust. 7 

pkt 4) Ustawy);  
5) 0,0762 zł/kWh – w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż określonych w art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy (art. 

70 ust. 1 pkt 2) Ustawy).  
Stosownie do art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy, stawka opłaty mocowej dla odbiorców końcowych pobierających energię 

elektryczną w gospodarstwie domowym płatna jest za punkt poboru energii elektrycznej rozumiany jako punkt w sieci 

elektroenergetycznej, w którym mierzony jest pobór energii elektrycznej przez układ pomiarowo – rozliczeniowy, 

określony w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie sprzedaży energii 

elektrycznej, lub w umowie kompleksowej.  
Zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 2) Ustawy, stawkę opłaty mocowej dla odbiorców końcowych innych niż określeni w art. 70 

ust. 1 pkt 1) Ustawy stosuje się do wolumenu energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach doby”.  
Odpowiedź: 

Zamawiający w tym zakresie dokonał zmiany § 8 ust. 1 wzoru Umowy w odpowiedzi na pytanie nr 5. 

 

Pytanie nr 7:  
Załącznik nr 3 do SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nowych, dodatkowych, ewentualnie 

wprowadzanych opłat w rozliczeniach za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne w 2021r, wynikających z 

obowiązków nałożonych właściwymi przepisami?  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dodatkowych opłat od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności 

sporządzenia aneksu do umowy? 
Odpowiedź: 

 Zamawiający dokonał zmiany § 8 ust. 1 wzoru Umowy w odpowiedzi na pytanie nr 5.  

 

Pytanie nr 8:  
Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy §4 ust.4. OSD w ramach niektórych grup taryfowych stosuje rozliczenia 

szacunkowe. Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie rozliczeń także na podstawie danych szacowanych, 

prognozowanych?  

Odpowiedź: 

Zamawiający niniejszym dokonuje zmiany § 4 ust. 4 wzoru umowy, w ten sposób, że po dotychczasowym ostatnim 

zdaniu dodaje się: 
„Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie rozliczeń także na podstawie danych prognozowanych w odniesieniu do grup 

taryfowych w zakresie których OSD stosuje takie rozliczenia.” 
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Pytanie nr 9:  
Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy §4 ust.7. Informujemy, że zmiana grupy taryfowej lub przyłączenie nowego PPE 

możliwe jest na podstawie zgłoszenia Zamawiającego do Wykonawcy przez przedstawienie odpowiedniego certyfikatu 

wydawanego przez OSD oraz podpisanie aneksu z Wykonawcą. Prosimy o odpowiednią modyfikację zapisu.  
Ponadto, Wykonawca zwraca się także z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż 

Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, 

jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych 

grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe 

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy 

taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu 

Ofertowym Wykonawcy.”  
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że postanowienie §4 ust.7 odnosi się jedynie do zmiany grup taryfowych w ramach 

PPE, nie dotyczy natomiast przyłączenia nowego PPE. Przyłączenie nowego PPE reguluje § 11 ust. 2 lit. d, który 

przewiduje w takiej sytuacji zmianę umowy poprzez sporządzenie pisemnego aneksu. 

 

Niezależnie od powyższych wyjaśnień, Zamawiający niniejszym dokonuje następującej zmiany Załącznika nr 3 do 

SWIZ: 
1. w §4 ust.7 po ostatnim dotychczasowym zdaniu dodaje się: 

„W przypadku, gdy zmiana grupy taryfowej wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, 

zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia. Zmiana grupy taryfowej możliwa jest 

jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym 

Wykonawcy. W przypadku zmiany grupy taryfowej, Strony podpiszą pisemny aneks do Umowy na podstawie § 11 

ust. 2 lit. j).” 
2. w § 11 ust. 2 po lit. i) dodaje się postanowienie oznaczone lit. j), które otrzymuje brzmienie: 

„w zakresie wynikającym ze zmiany na wniosek Zamawiającego grupy taryfowej dla poszczególnych PPE, w 

sytuacjach o których mowa w §4 ust.7”. 
3. W § 11 ust. 2 lit. d) po ostatnim dotychczasowym zdaniu dodaje się: 

„Zwiększenie liczby punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ 

oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Warunkiem zmiany Umowy jest przedstawienie przez 

Zamawiającego odpowiedniego certyfikatu wydawanego przez OSD dla przyłączanego PPE.” 
 

Pytanie nr 10:  
Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy §4 ust.10. Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy 

umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym prosimy o 

modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów 

w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” .  
Ponadto, w ramach wykonywania umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej możliwa jest zmiana mocy 

umownej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem wykonywania umów kompleksowych, zmiana mocy umownej i/lub 

grupy taryfowej może być związana z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez 

OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) 

do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz może się 

wiązać z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający 

miał na myśli zmianę mocy umownej? Jeśli tak, prosimy o zmianę stosownego zapisu. Informujemy jednocześnie, że o 

zwiększenie mocy przyłączeniowej Zamawiający występuje bezpośrednio do właściwego OSD i może ona nastąpić po 

wydaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub 

wydaniu stosownej decyzji przez OSD. Dopiero po przedstawieniu tej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca może 

zmienić umowę kompleksową, poprzez zawarcie stosownego aneksu - pod warunkiem, że zmiana mocy 

przyłączeniowej mieścić się będzie w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: „Zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez 

Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu 
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„Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu 

decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem 

Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-

rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub 

realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.”  
Odpowiedź: 
Stwierdzenie, że „Moc umowna, oddzielnie dla każdego miejsca dostarczania (PPE), może być zmieniona zgodnie z taryfą 

OSD, na pisemny wniosek Zamawiającego, najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi 

zmiana mocy” jest zgodna z zapisami obowiązujących przepisów i jednoznacznie określa termin, miejsce i sposób 

dokonania zmian.  
Drugie zdanie § 4 ust.10 mówi, że „Zmiana mocy umownej (przyłączeniowej) może być związana z koniecznością 

dostosowania, kosztem Zamawiającego, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym 

układu pomiarowo – rozliczeniowego) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych 

warunków przyłączenia”. Obejmuje ono wszystkie możliwe sytuacje oraz w sposób prosty i jednoznaczny określa 

obowiązki Zamawiającego przy zmianie mocy umownej wywołującej konieczność zmiany układu zasilania.  
Należy zauważyć, że Zamawiający nie należy do grupy przyłączeniowej II, gdyż są to podmioty, których urządzenia, 

instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV, a jedynie grupy III, IV i V. 
 

Pytanie nr 11: 
Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy §4 ust.14. Informujemy, ze Wykonawca nie dysponuje profilami mocy. Dane takie 

można pozyskać od OSD i jest to usługa płatna zgodnie z cennikiem usług dodatkowych operatora. W związku z 

powyższym prosimy o modyfikację zapisu lub jego usunięcie.  
Odpowiedź: 

Zamawiający niniejszym wykreśla z wzoru umowy postanowienie § 4 ust. 14. 

 

Pytanie nr 12:  

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy §5 ust.3. Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są na wniosek 

Zamawiającego, po uznaniu jego zasadności przez Wykonawcę. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie ma wpływu na 

termin złożenia wniosku przez Zamawiającego oraz ze względu na trzydziestodniowy termin przeznaczony na 

rozpatrzenie takiego wniosku przez Sprzedawcę, uwzględnienie bonifikaty na fakturze za ten sam okres, którego 

bonifikata dotyczy, lub też za okres bezpośrednio następujący po tym okresie, może nie być możliwe do realizacji. W 

związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści: „Wykonawca 

zobowiązany jest do udzielania, na pisemny wniosek Odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, bonifikat za 

niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający niniejszym dokonuje zmiany §5 ust.3 wzoru umowy, w ten sposób, że wykreśla zdanie drugie. 

 

Pytanie nr 13:  
Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na dostawy § 8 ust.1. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić w trakcie 

realizacji umowy, ustawowej zmiany stawki opodatkowania energii podatkiem akcyzowym Wykonawca zwraca się 

z prośbą o dodanie do przedmiotowego paragrafu zapisu o treści: „Wykazane przez Wykonawcę ceny jednostkowe w 

Formularzu Cenowym obowiązują w okresie trwania umowy i podlegają zmianom w przypadku zmiany przepisów 

skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę 

wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych 

nie wymaga aneksu do umowy.”  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w żądanym zakresie, ponieważ poruszone w pytaniu kwestie zostały 

już w umowie uregulowane, a mianowicie w § 11 ust. 2 lit. g – zmiana wynagrodzenia z uwagi na zmianę stawki 

podatku akcyzowego oraz w § 11 ust. 3 lit. a – zmiana wynagrodzenia z uwagi na zmianę stawki podatku VAT. 
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Pytanie nr 14:  
Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na dostawy § 10 pkt.2. 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, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje 

informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca 

zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, 

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."  
Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie 

zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. 

środków?"  
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że rozliczenie będzie następowało za faktycznie zużytą ilość energii oraz że będzie 

samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany § 10 ust. 1 wzoru umowy, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 

„Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 15.04.2021 roku do dnia 14.04.2023 roku, z zastrzeżeniem zdania 

drugiego. W przypadku wykorzystania co najmniej 95 % kwoty, o której mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo 

wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym 

oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich 

należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.”  
 

Pytanie nr 15:  
Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na dostawy § 10 pkt.3. Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo 

energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie 

dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. 

Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z 

powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, 

poprzez usunięcie frazy „(…)pomimo uprzedniego powiadomienia go na piśmie przez Wykonawcę o zamiarze 

wstrzymania dostarczenia energii”.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 10 ust. 3 Umowy. Wprowadzenie w relacjach między Zamawiającym a 

Wykonawca procedury określonej w rzeczonym postanowieniu umownym jest dopuszczalne z uwagi zasadę swobody 

umów uregulowaną w na art. 353(1) K.c. Wprowadzenie takiej regulacji nie stoi w sprzeczności z przepisami Prawa 

energetycznego a zatem Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 10 ust. 3 Umowy. Wprowadzenie w relacjach 

między Zamawiającym a Wykonawca procedury określonej w powyższym postanowieniu umownym jest dopuszczalne 

z uwagi zasadę swobody umów uregulowaną w na art. 353(1) K.c.  
 

Pytanie nr 16:  
Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na dostawy § 10 pkt.5. Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo 

wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w 

każdym czasie. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiący, iż umowę 

zawiera się na czas oznaczony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako 

źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została 

umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy. Ponadto, 

racjonalna kalkulacja wartości zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca może przewidzieć, przez 

jaki okres strony umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie 

przedmiotowych zapisów. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy, 

określone w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
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Odpowiedź:  

Zamawiający niniejszym wykreśla postanowienie § 10 ust. 4  wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 17:  
Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na dostawy § 11 pkt.2b. Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa do przewidywanej przez Zamawiającego możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy, wskazujemy na 

dyspozycję zawartą w art. 142. ust. 1. ustawy PZP, stanowiącą, iż umowę zawiera się na czas oznaczony. Tym samym, 

wprowadzenie zapisów traktujących o terminie realizacji umowy z klauzulą dopuszczalności wydłużenia 

przedmiotowego terminu, stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym „przedmiot zamówienia 

opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” Obowiązkiem 

zamawiającego jest zatem podjęcie wszelkich możliwych środków w celu wyeliminowania elementu niepewności 

wykonawców co do przedmiotu zamówienia poprzez maksymalnie jednoznaczne i wyczerpujące określenie 

przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem wyliczyć ewentualnego kosztu ryzyka, którego wykonawca nie ma 

możliwości zidentyfikować, z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpującej informacji w SIWZ, co w konsekwencji 

przełoży się na niemożność wyliczenia przez wykonawcę rzeczywistych kosztów realizacji zamówienia (por. wyrok 

KIO z 18 maja 2015 r. sygn. akt: KIO 897/15). Mając na względzie powyższe, prosimy o usunięcie przedmiotowego 

zapisu.  
Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia postanowienie § 11 ust. 2 lit. b) wzoru umowy w brzmieniu dotychczasowym. Przedmiotowe 

postanowienie w ocenie Zamawiającego mieści się w katalogu dopuszczalnych zmian umowy, które zamawiający może 

przewidzieć w SIWZ stosownie do brzmienia art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp. Postanowienie§ 11 ust. 2 lit. b) 

przewiduje bowiem zakres ewentualnej zmiany umowy oraz warunki jej wprowadzenia. Zamawiający przypomina 

jednocześnie, że zmiana umowy wprowadzana w drodze aneksu każdorazowo wymagać będzie zgodnej woli obu stron 

umowy, a zatem również Wykonawcy. 
 

Pytanie nr 18:  
Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – 

w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami 

potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie 

wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia  
dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej 

właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do umowy zapisu 

następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością 

ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że podane przez niego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa 

taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość 

świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD. 
W odniesieniu do drugiej części pytania Zamawiający dokonał stosownej zmiany wzoru umowy w odpowiedzi na 

pytania nr 5. 

 

 

                   Rektor Politechniki Lubelskiej        
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