Bydgoszcz, dnia 16 września 2021r.
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Wałecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od
01.01.2022r. do 31.12.2022r.”, oznaczenie sprawy: IZ.272.22.2021.
Zamawiający, działający przez Pełnomocnika – Pomorską Grupę Konsultingową S.A. z siedzibą w
Bydgoszczy – udziela wyjaśnień i odpowiedzi na pytania i wnioski, które wpłynęły do zamawiającego.

Wszyscy wykonawcy
Pytanie 1
SWZ, rozdział III ppkt. 5 - 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 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 pytanie 1
Zgodnie z opisem Rozdział III.1. pkt 5:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu - pozycja 3 (numer PPE 590310600000507891) w
Załączniku nr 1a, posiada instalację paneli fotowoltaicznych na obiekcie. Zamawiający przewiduje
zawarcie z wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, umowy na odsprzedaż i
bilansowanie energii wytworzonej w mikroinstalacji OZE i nie wykorzystanej (około 15,00 MWh w skali
roku) obowiązującej przez cały okres dostaw
Pytanie 2
SWZ, rozdział XVI - W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej
sytuacji ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z
zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie informacji czy
Beneficjent/Beneficjenci w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej,
przyjmą gwarancję wystawioną w formie elektronicznej, podpisaną podpisami kwalifikowanymi?
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Zwracamy się z prośbą o informację czy wzór gwarancji będzie uzgadniany z głównym zamawiającym
w imieniu swoim i dla wszystkich jednostek/współzamawiających?
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w dniu rozstrzygnięcia postępowania lub w
następnym dniu roboczym przekaże Wykonawcy informację o adresach mailowych (w przypadku
gwarancji wystawianych w formie elektronicznej) bądź adresach wraz ze wskazaniem osoby z imienia
i nazwiska (w przypadku gwarancji wystawianych w formie tradycyjnej), na które mają zostać przesłane
dokumenty potwierdzające udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gwarancje
bankowe) oraz informację o rachunkach bankowych, na które mają być wnoszone zabezpieczenia w
formie pieniężnej?
Odpowiedź na pytanie 2
1)
Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia (gwarancja/poręczenie) w formie
elektronicznej.
2)
Zgodnie z treścią Rozdziału XVI pkt 8 „(…) Zamawiający (Powiat Wałecki w imieniu własnym i
pozostałych zamawiających) w terminie 3 dni roboczych akceptuje treść dokumentu lub wskazuje
zapisy wymagające zmiany bądź doprecyzowania (…)
3)
Informacje dotyczące wniesienia zabezpieczenia (numer rachunków bankowych / adresy email) zamawiający przekaże po wyborze oferty po uzyskaniu od wykonawcy informacji w jakiej formie
wniesie zabezpieczenia. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie „papierowej” adresem
doręczenia będzie adres danego zamawiającego – strony umowy.
Pytanie 3
SWZ, rozdział XVIII pkt. 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.
Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje prowadzenia
rozliczeń za zakupioną energię elektryczną
a)
w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego, na podstawie faktur VAT ze wskazanym
oddzielnym subkontem do wpłat należności, przyporządkowanym odrębnie dla każdej z
wyszczególnionych jednostek organizacyjnych/grup fakturowych?
b)
w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym jednym
subkontem do wpłat należności przyporządkowanym do wszystkich wyszczególnionych jednostek
organizacyjnych?
Odpowiedź na pytanie 3
1)
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany przez wykonawcę sposób prezentowania na
fakturze danych nabywcy i odbiorcy
2)
Rozliczenia prowadzone mają być wg jednostek / danych do przesyłania faktur
Pytanie 4
SWZ, rozdział XVIII pkt. 7 - Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo
energetyczne i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać Sprzedawcy dane szacowane, na
podstawie których w świetle ww. przepisów Sprzedawca wystawia fakturę. Wskazujemy jednocześnie,
że Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD.
Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu mogą one
prowadzić do składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie wykonawców.
Odpowiedź na pytanie 4
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Zgodnie z treścią przywołanego zapisu: „(…) zakaz nie dotyczy szacunkowych zużyć wykazywanych
przez OSD”
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Pytanie 5
SWZ, rozdział XX pkt. 4 - Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie umowy w formie elektronicznej z
wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Odpowiedź na pytanie 5
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umów w formie elektronicznej.

Pytanie 6
SWZ, rozdział XX pkt. 4 - Zwracamy uwagę na fakt, iż wskazany w przedmiotowym zapisie termin na
zwrot podpisanej obustronnie umowy może być niemożliwy do spełnienia z przyczyn obiektywnie
niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca zwraca się zatem z prośbą o wydłużenie terminu odesłania
umowy do 14 dni od daty wpływu do Wykonawcy na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie 6
Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie.
Pytanie 7
Załącznik nr 8 do SWZ – Umowa sprzedaży energii elektrycznej - § 12 ust. 3 – 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 pytanie 7
Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie
Pytanie 8
Załącznik nr 8 do SWZ – Umowa sprzedaży energii elektrycznej - § 12 ust. 6 - Zamawiający określił, iż w
pewnych okolicznościach złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez
Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie art. 488 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego obowiązku
spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym,
złożenie reklamacji nie zwalnia odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z
powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu do słów
„Złożenie reklamacji w żadnym przypadku nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty
należności. Po rozpatrzeniu przez Wykonawcę reklamacji w zakresie rozliczeń, Zamawiającemu
zostanie wystawiona stosowna korekta faktury.”
Odpowiedź na pytanie 8
Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie
Pytanie 9
Załącznik nr 8 do SWZ – Umowa sprzedaży energii elektrycznej - § 12 ust. 6 - Informujemy, że błędy w
pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego mogą dotyczyć zarówno zawyżeń,
jak i zaniżeń należności za pobraną energię elektryczną, a Wykonawca winien dokonać korekty
uprzednio wystawionych faktur na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego. W takim przypadku może nastąpić zarówno nadpłata, jak i niedopłata. W związku z
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powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku powstania
niedopłaty, będzie ona podlegała doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT.”
Odpowiedź na pytanie 9
Zamawiający dokonuje zmiany treści §12 ust.6, który otrzymuje brzmienie:
„W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi i dostarczy (adres jak dla
faktury) fakturę korygującą. W przypadku powstania - w wyniku uwzględnienia reklamacji – nadpłaty,
powstałą nadpłatę Wykonawca zwróci na wskazany rachunek bankowy w terminie 10 dni
kalendarzowych zgodnie z pisemnym żądaniem Zamawiającego (Odbiorcy/Nabywcy) lub, jeżeli
Zamawiający (Odbiorca/Nabywca) nie wystąpi z takim żądaniem, zaliczy na poczet przyszłych
zobowiązań. W przypadku powstania niedopłaty, będzie ona podlegała doliczeniu do pierwszej
wystawianej faktury VAT.”
Pytanie nr 10
Załącznik nr 8 do SWZ – Umowa sprzedaży energii elektrycznej - § 12 ust. 8 - Wykonawca zwraca się z
prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za
rzetelność danych, przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego Zamawiającego.
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu iż
„Złożenie reklamacji w żadnym przypadku nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty
należności. Po rozpatrzeniu przez Wykonawcę reklamacji w zakresie rozliczeń, Zamawiającemu
zostanie wystawiona stosowna korekta faktury”, gdyż w obecnym kształcie zapis może prowadzić do
nadużyć ze strony Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie 10
Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie

Pytanie 11
Załącznik nr 8 do SWZ – Umowa sprzedaży energii elektrycznej - § 13 ust. 7 - Wykonawca, informuje,
iż w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługuje się tzw. rachunkami wirtualnymi,
podawanymi na fakturach VAT. Każdy rachunek wirtualny jest powiązany z rachunkiem
rozliczeniowym, który jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym i znajduje się na udostępnionym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy
VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów potwierdzonym w opublikowanych
wyjaśnieniach (https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat)
– rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych towarów i usług nie
są zamieszczane w wykazie, gdyż nie są to to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu
skarbowego lub do CEiDG (nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.). Na tzw. białej liście prezentowany jest wyłącznie rachunek
rozliczeniowy, z którymi dany rachunek wirtualny jest powiązany. Powiązanie rachunku wirtualnego z
rozliczeniowym ustalane jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych udostępnianych przez
banki. Jeśli takie powiązanie istnieje Ministerstwo sprawdza czy rachunek rozliczeniowy z którym
powiązany jest weryfikowany rachunek wirtualny został zgłoszony. Jeśli tak – system zwraca informację
o treści „Figuruje w rejestrze VAT” . Oznacza to, że wpłaty dokonywane na tak zweryfikowany rachunek
wirtualny będą traktowane jak wpłaty na rachunki rozliczeniowe znajdujące się na białej liście.
W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym, zwracamy się prośbą o modyfikację zapisu do treści „W przypadku, gdy Wykonawca
jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo
do odmowy/wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy, bądź
w przypadku rachunku wirtualnego – powiązany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje się na
udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych
jako podatnicy VAT.”
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Odpowiedź na pytanie 11
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Stosowne zapisy znajdują się w przywołanym §13
ust.7 Projektowanych postanowień umowy.
Pytanie nr 12
Załącznik nr 8 do SWZ – Umowa sprzedaży energii elektrycznej - § 14 ust. 2 - Zwracamy uwagę na fakt,
iż wskazany w przedmiotowym zapisie termin na zapłatę noty obciążeniowej może być niemożliwy do
spełnienia z przyczyn obiektywnie niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca zwraca się zatem z prośbą
o wydłużenie terminu na zapłatę noty obciążeniowej do 14 dni od daty wpływu do Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 12
Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie
Pytanie nr 13
Załącznik nr 8 do SWZ – Umowa sprzedaży energii elektrycznej - § 18 ust. 5 - Wykonawca informuje, że
ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy
rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postepowaniu
Wykonawcy.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż „Zwrot kosztów z tytułu zakupu energii
elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej
od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która była zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej
z wybranym Wykonawcą.“
Odpowiedź na pytanie 13
Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie
Pytanie nr 14
Załącznik nr 8 do SWZ – Umowa sprzedaży energii elektrycznej - § 18 ust. 5 i ust. 6 – Zwracamy się z
prośbą o wskazanie prawidłowego odwołania.
Odpowiedź na pytanie 14
Zamawiający dokonał zmiany treści ust. 5 i 6
5. W każdym przypadku, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy, odszkodowanie w związku z
poniesionymi kosztami zakupu energii elektrycznej kupionej na warunkach innych niż wynikające z
niniejszej umowy (np. dostawy rezerwowe) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z tym
zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od Umowy / rozwiązania Umowy, w wyniku którego doszło
do realizacji dostaw rezerwowych, odszkodowanie uwzględnione zostaje w zastrzeżonych w niniejszym
paragrafie karach umownych, a odszkodowanie przewyższające naliczone odpowiednio kary umowne
zastrzeżone jest zgodnie z ust. 8
6. Kary umowne z różnych tytułów mogą podlegać sumowaniu, z zastrzeżeniem zapisów ust.7.
Pytanie nr 15
Załącznik nr 8 do SWZ – Umowa sprzedaży energii elektrycznej - § 19 ust. 8 – Zamawiający wskazuje,
że „W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie elektronicznej zwrot zabezpieczenia, nastąpi
poprzez złożenie Gwarantowi / Poręczycielowi (na piśmie lub w formie elektronicznej na wskazany
przez niego na adres korespondencyjny lub adres e-mail) oświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia, o
ile zapisy Gwarancji / Poręczenia nie przewidują innej formy zwrotu.” Zwracamy się z prośbą o
usunięcie z dokumentów ww. zapisu. Wyjaśniamy, iż gwarancja wygasa w terminie ważności i po tym
terminie wygasają zobowiązania Gwaranta z tytułu wystawienia gwarancji, a więc nie ma konieczności
wysyłania dodatkowego oświadczenia Beneficjenta o zwolnieniu Gwaranta.
Dodatkowo informujmy, że Beneficjent zawsze może zwolnić Gwaranta z jego zobowiązań
przed terminem ważności gwarancji, niezależnie od tego czy gwarancja w swojej treści ma zapis czy
nie. Pismo Beneficjent kieruje na adres Banku (w treści gwarancji adres zawsze jest podany) w sposób
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określony jak przy żądaniu zapłaty. Jeśli treść żądania przewiduje złożenie roszczenia w formie
elektronicznej to jest podany adres e-mail i na ten sam adres mailowy, Beneficjent może wysłać
zwolnienie Gwaranta.
Odpowiedź na pytanie 15
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Zgodnie dyspozycją art. 453 ust.1 ustawy Prawi
zamówień publicznych „(…) Zamawiający zwraca zabezpieczenie”.
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