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Bądkowo, dnia 21 lipca 2021r. 
 
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Aleksandrowsko - Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w 
okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., nr sprawy RRG.ZPF.271.10.2021 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 
Niniejszym zamawiający – Gmina Bądkowo - udziela odpowiedzi i wyjaśnień na pytania / wnioski, które 
wpłynęły w dniu 15 lipca 2021r. 
 
Pytanie 1.  
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury 
zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony 
Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu 
poboru: 
- nazwa i adres 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 
 - numer PPE 
oraz dokumentów: 
- Pełnomocnictwo, 
- dokument nadania numeru NIP, 
- dokument nadania numeru REGON, 
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka 
- dokument potwierdzający umocowania 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 być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy 
rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne. 
Odpowiedź na pyt. 1 
Zamawiający przekaże dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Informacje 
dotyczące zakresu danych, dokumentów przekazywanych w celu przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy zamawiający opisał w Rozdziale XX SWZ. Dane i dokumenty przekazane zostaną wraz z umową. 
 
Pytanie 2.  
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 świadczenie usług dystrybucji wydanymi 
przez właściwego OSD?  
Odpowiedź na pyt. 2 
Parametry dystrybucyjne są zgodne. 
 
Pytanie 3.  
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który 
upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? 
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Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem 
umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego 
procedurami.  
Odpowiedź na pyt. 3 
W odniesieniu do wszystkich PPE zamawiającemu jako odbiorcy przysługuje uprawnienie do wyboru 
sprzedawcy energii. 
 
Pytanie 4.  
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą 
korespondencyjną. 
Odpowiedź na pyt. 4 
Zgodnie z treścią pkt 4 Rozdział XX SWZ: „Zamawiający przewiduje podpisanie wszystkich umów w tym 
samym czasie, we wskazanym przez zamawiającego miejscu, z zachowaniem reżimu sanitarnego. W tym celu 
wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, otrzyma zaproszenie na podpisanie 
umów. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów drogą korespondencyjną wyłącznie w sytuacji zaostrzenia 
sytuacji epidemicznej kraju. W takim przypadku strony uzgodnią szczegółowo sposób zawarcia oraz 
przekazania dokumentacji i Pełnomocnictw.” 
 
Pytanie 5. 
Prosimy o wskazanie, czy zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby 
własne Zamawiającego, czy też jej część zostanie przeznaczona na działalność koncesjonowaną? W 
przypadku, gdy zakupiona energia nie zostanie w całości wykorzystana na własne potrzeby, informujemy, iż 
Zamawiający jest zobowiązany przekazywać Wykonawcy comiesięczne oświadczenia o ilości energii 
elektrycznej przeznaczonej na własny użytek oraz na działalność koncesjonowaną. Zwracamy się także z 
prośbą o podanie szacunkowego zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne oraz energii podlegającej 
dalszej odsprzedaży lub innej działalności koncesjonowanej oraz dostosowanie Formularza cenowego i 
uwzględnienie odrębnych kalkulacji za energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby własne oraz odrębnych 
kalkulacji za energię, która przeznaczona zostanie na działalność koncesjonowaną. 
Odpowiedź na pyt. 5  
Energia elektryczna przeznaczona będzie na potrzeby nabywcy (odbiorcy) i nie będzie podlegać odsprzedaży. 
 
Pytanie 6 . 
Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, 
wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną z powyżej 
wymienionych działalności, Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego. W takim 
przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję powinna zostać pomniejszona 
o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy 
o dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla 
Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców. 
Odpowiedź na pyt. 6  
Zamawiający nie posiadają koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej. 
 
Pytanie 7 . 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem 
kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie 
Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie 
na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku 
wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma 
dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub 
znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, 
przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na 
produkcję papieru i ograniczenie transportu. 
Odpowiedź na pyt. 7  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 8.  
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 SWZ. 
Odpowiedź na pyt. 8  
W odniesieniu do żadnego PPE zamawiający /odbiorcy/ nie posiadają statusu prosumenta. 
 
Pytanie 9. dot. § 12 projektu umowy  
Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia 
pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje 
się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. 
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o  wprowadzenie zapisu: „Za dzień zapłaty uznaje 
się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 
Odpowiedź na pyt. 9  
Zamawiający nie dokonuje zmiany, ponieważ wynika to wprost z obowiązujących przepisów.  
 
Pytanie 10.  dot. § 12 ust. 3 projektu umowy  
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści „...z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia 
faktury...“  
Odpowiedź na pyt. 10  
Zamawiający nie dokonuje zmiany. 
 
Pytanie 11.  dot. § 14 ust. 2 projektu umowy 
Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia 
odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 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, zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14-dniowego Bez 
zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień bowiem 
obejmuje ochroną zamawiającego nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez powodu, tak jak 
ochrona przewidywana prawem wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie domowym. – w związku 
z powyższym wykonawca wnosi o modyfikację lub wykreślenie przedmiotowych zapisów.  
Odpowiedź na pyt. 11  
Zamawiający nie dokonuje zmiany 
 
Pytanie 12.  dot. § 19 projektu umowy  
Prosimy o informację  
- Czy Zamawiający w przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
bankowych wyrazi zgodę na wniesienie gwarancji w formie elektronicznej, podpisanej podpisami 
kwalifikowanymi 
- Czy Zamawiający w dniu rozstrzygnięcia postępowania lub w następnym dniu roboczym przekaże 
Wykonawcy informacje o adresie/adresach mailowych (w przypadku gwarancji wnoszonych w formie 
elektronicznej), adresie/adresach wraz ze wskazaniem osób z imienia i nazwiska (w przypadku gwarancji 
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wystawianych w formie tradycyjnej), na które zostaną przesłane dokumenty potwierdzające ustanowienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz informacje o rachunku/rachunkach bankowych, na które 
mają być wnoszone zabezpieczenia w formie pieniężnej, 
-Czy Zamawiający zaakceptuje alternatywne sposoby złożenia żądania zapłaty (Ponieważ w SIWZ we 
fragmencie dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy pojawiają się szczegółowe wymagania dot. 
możliwości złożenia przez Zamawiającego żądania zapłaty, w tym w formie elektronicznej, kontaktowałam 
się z bankiem, celem przedstawienia propozycji zapisów w tym temacie. Jak tylko otrzymam informację 
zwrotną podeślę ją do Pani, celem zadania zapytania Zamawiającemu również w tym temacie) 
Odpowiedź na pyt. 12  
-Zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie zabezpieczenia w formie elektronicznej 
- Wykonawca po wyborze oferty winien zadeklarować w jakiej formie/formach będzie wnosić zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy; w zależności od informacji poszczególni zamawiający przekażą numer 
rachunku bankowego na który należy dokonać wpłaty/  adres email na jaki wykonawca prześle 
gwarancję/poręczenie 
- zgodnie z treścią Rozdziału XVI SWZ pkt 8 zdanie czwarte „(…) Dokument musi przewidywać możliwość 
złożenia żądania zapłaty co najmniej pisemnie za pośrednictwem poczty lub kuriera oraz w formie 
elektronicznej. (...)“ 
 
Pytanie 13.  dot. § 19  projektu umowy  
Czy wzór gwarancji będzie uzgadniany z głownym Zamawiającym w imieniu swoim i pozostałych jednostek ? 
Odpowiedź na pyt. 13  
zgodnie z treścią Rozdziału XVI pkt 8 zdanie trzecie „(…) Zamawiający (Gmina Bądkowo w imieniu własnym i 
pozostałych zamawiających) w terminie 3 dni roboczych akceptuje treść dokumentu lub wskazuje zapisy 
wymagające zmiany bądź doprecyzowania (…). 
 
Pytanie 14.  dot. § 19  projektu umowy  
Prosimy o informację czy podane przez Wykonawcę  poniższe  alternatywne sposoby złożenia zapłaty dot 
zabezpieczenia  należytego wykonania umowy będą przez Zamawiajacego akceptowane .? 
1)   w przypadku odręcznie podpisanego żądania zapłaty: 
      a)  za pośrednictwem banku Beneficjenta, który potwierdzi, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone 
przez osoby uprawnione do  reprezentacji zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w KRS albo inne 
upoważnione przez nie osoby. Jeżeli w celu złożenia żądania zapłaty Beneficjenta, bank Beneficjenta 
skorzysta z systemu SWIFT, będzie on zobowiązany przytoczyć pełny tekst żądania zapłaty wraz z 
oświadczeniem oraz potwierdzić, że oryginał żądania zapłaty został przesłany do ……………….(nazwa banku); 
albo 
      b) bezpośrednio przesyłką poleconą lub kurierem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w KRS albo inne upoważnione przez nie osoby wraz z 
notarialnym poświadczeniem podpisów, przy czym w przypadku podpisania żądania zapłaty przez osoby inne 
niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w KRS, do żądania zapłaty 
należy dołączyć notarialnie poświadczone dokumenty potwierdzające umocowanie tych osób; albo 
2)   w przypadku żądania zapłaty sporządzonego w formie elektronicznej – żądanie zapłaty musi zostać 
przesłane jako plik .zip opatrzony hasłem dołączony do wiadomości e-mail, wysłanej na adres: ……………….. 
Żądanie zapłaty musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem  elektronicznym. W przypadku podpisania 
żądania zapłaty przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze sposobem reprezentacji 
ujawnionym w KRS, do żądania zapłaty należy dołączyć  dokumenty potwierdzające umocowanie tych osób 
opatrzone   kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.   
Odpowiedź na pyt. 14  
Zgodnie z treścią Rozdziału XVI pkt 8 zdanie czwarte „(…) Dokument musi przewidywać możliwość złożenia 
żądania zapłaty co najmniej pisemnie za pośrednictwem poczty lub kuriera oraz w formie elektronicznej. (...)“. 
Treść gwarancji / poręczenia zamawiający będzie uzgadniać z wykonawcą, którego oferta zopstanie wybrana 
jako najkorzystniejsza.  
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