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OR.2710.24.2022   

 Lubsko, dnia  20 października 2022 roku 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na   

Dostawa energii elektrycznej 
dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych 

 
            Gmina Lubsko działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) 
informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SWZ: 

Pytanie 1 – SWZ – rozdział 3 
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie liczby umów, które będą podpisywane w wyniku 
rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania przetargowego. 
Odpowiedź na pytanie 1: 
12 umów. 
 
 
Pytanie 2 – SWZ – rozdział 7 pkt 5 
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 
Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności 
niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego 
powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, 
czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru 
pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 
Ponadto prosimy o wydłużenie terminu na przygotowanie pełnomocnictw do 5 dni roboczych. 
Odpowiedź na pytanie 2: 
Tak Zamawiający udzieli pełnomocnictwa. 
 
Pytanie 3 – SWZ – rozdział 23 pkt 6 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji: 
1. Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej? 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Tak 
 
 
Pytanie 4– SWZ – załącznik nr 1a, projekt umowy - § 11 ust. 1 
Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowaną w rozliczeniach 
dla punktów poboru w grupach taryfowych Cxx i Gxx jest kilowatogodzina [kWh]. 
Ze względu na określenie przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej jednostki 
rozliczeniowej MWh dla wszystkich grup taryfowych, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy 
Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej 
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dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych? 
Odpowiedź na pytanie 4: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie, ale rozliczenia będą mogły być 
prowadzone w MWh. 
 
Pytanie 5 – projekt umowy - § 12 ust. 3 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:” Wykonawca 
wystawia faktury nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty uzyskania od OSD danych o 
zużyciu energii elektrycznej, z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury (adres do 
przesyłania faktur zgodnie z żądaniem Zamawiającego – Załącznik nr 1 do Umowy kolumna 
”Odbiorca (adres do przesyłania faktur)”. Uzależnienie terminu płatności od daty otrzymania 
faktury będzie rodziło wiele trudności  
w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie będzie posiadał informacji o tym kiedy Zamawiający 
otrzymał fakturę a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto 
systemy bilingowe automatycznie określają termin płatności od daty wystawienia faktury 
Odpowiedź na pytanie 5: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 6 – Załącznik nr 6 - Wykaz punktów PPE 
Prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w 
odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 
miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? 
Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej 
parametryzacji rozliczeń. 
Odpowiedź na pytanie 6: 
1 miesiąc dla wszystkich PPE. 
 
Pytanie 7 – projekt umowy - § 13 ust. 1 
Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach 
wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) 
zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny".  
Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest 
akceptowane przez Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie 7: 
TAK jest akceptowalne. 
 
 
Pytanie 8 – projekt umowy - § 13  
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 przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów 
elektronicznych Wykonawcy, 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 pytanie 8: 
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Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 9 – projekt umowy - § 14 ust.2  
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 
bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym 7-dniowym 
terminie”. 
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". 
Odpowiedź na pytanie 9: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 10  
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, 
które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? 
Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów 
lojalnościowych ? 
Odpowiedź na pytanie 10: 
NIE. 
 
 
Pytanie 11 – SWZ – załącznik nr 10 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada: 
a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym 
energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w 
instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych 
przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej? 
b) 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. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest 
odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii 
na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, 
nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. 
U. 2020 r. poz. 443 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez 
Zamawiającego w dokumentacji przetargowej? 
Odpowiedź na pytanie 11: 
NIE. 
 
 
Pytanie 12 SWZ – załącznik nr 10 
W nawiązaniu do pytania nr 24, w przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o 
którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez 
Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, Wykonawca informuje, że objęcie przedmiotem 
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zamówienia na dostawę energii elektrycznej/dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie 
świadczenia usługi jej dystrybucji punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia 
elektryczna, może stanowić naruszenie dyspozycji art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.). W konsekwencji ww. przepisu, 
dokumentacja przetargowa powinna zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na 
przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z 
posiadaną przez Zamawiającego instalacją odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE). W 
dokumentacji przetargowej brak jest postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię 
wytworzoną w Instalacji OZE oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za 
bilansowanie handlowe zarówno na kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na kierunku jej 
poboru z Instalacji OZE. W powyższym zakresie wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy 
Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 r., poz. 833 ze zm.) rozliczenia wynikające z niezbilansowania 
energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot 
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, co ma istotne znacznie w celu umożliwienia wykonania 
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 
Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji zamówienia w obecnym brzmieniu 
uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów 
poboru energii. W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca 
zwraca się z prośbą o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status 
wytwórcy. 
Odpowiedź na pytanie12: 
Odpowiedź w pytaniu 11. 
 
 
Pytanie 13 – SWZ – załącznik nr 10 
W nawiązaniu do pytania nr 24, 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 pytanie 13: 
Odpowiedź w pytaniu 11. 
 
 
Pytanie 14. Załącznik nr 1 – formularz-ofertowy 
Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy ma to być 
tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy 
może zwykła stawka 23%? 
Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg 
obowiązujących przepisów prawnych. 
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Odpowiedź na pytanie 14: 
Dla jasności postepowania Wykonawca powinien przyjąć stawkę podstawową tj. 23 %. 

 
 

                                                                                   Pismo zatwierdził i zaakceptował: 

                                                                                          /-/ Janusz Dudojć 

                                                                                         Burmistrz Lubska 

 Umieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko  
Jednocześnie została zmodyfikowana przez Zamawiającego Specyfikacja  Warunków Zamówienia w 
zakresie opisanym powyżej  

Zmiany zostały zamieszczone na ww. stronie internetowej prowadzonego postępowania. 


