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Poznań, dnia 09 lipca 2021r. 

Zamawiający: 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania 
61-755 Poznań 
ul. Estkowskiego 6  
komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 

 
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO, ZMIANA SWZ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
 

I 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn.zm.) – dalej: ustawa Pzp, tj. w 
dniu 28.06.2021 oraz 05.07.2021 r.,  Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o 
wyjaśnienie oraz zmianę treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia SWZ: 
 
Pytanie 1: 
SWZ ust.20 pkt 1 – Prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie umowy droga korespondencyjną, 
chociażby dlatego, że pandemia się jeszcze nie zakończyła.  
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Każdy z Zamawiających wybierze właściwy dla siebie tryb zawarcia umowy z Wykonawcą. 
Zamawiający zamierza zawierać umowy w formie elektronicznej, nie wyklucza jednak 
zawierania umów drogą korespondencyjną.  
Zmianie ulega zatem zapis SWZ, punkt 20 – Projektowane postanowienia umowy, punkt 1 – z 
dotychczasowego brzmienia tj. „Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umów drogą 
korespondencyjną” na następujący:  „Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umów drogą 
korespondencyjną lub w formie elektronicznej”.  
 
 
Pytanie 2: 
Projekt umowy § 2 ust 4 – Ze względu na konieczność zgodności danych przekazywanych do 
OSD przez Wykonawcę w procesie zmiany sprzedawcy z danymi posiadanymi przez OSD, zapis 
„ dostawa energii elektrycznej będzie następować w wybranej przez Zamawiającego grupie 
taryfowej…” wydaje się nieodpowiedni. Grupa taryfowa ustalana jest pomiędzy Zamawiającym 
a OSD przy zawieraniu umowy. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu.  
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Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację Załącznika nr 3 do SWZ. Zamawiający na 
potrzeby procesu zmiany sprzedawcy przekaże wszystkie niezbędne dane zgodne z danymi, 
które posiada OSD, w tym prawidłową grupę taryfową. Zamawiający jednak informuję, iż 
zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, Zamawiający jest 
uprawniony do zmiany grupy taryfowej, jednak nie częściej niż jeden raz na 12 miesięcy. 
 
 
Pytanie 3: 
Projekt umowy § 2 ust 8 - Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 
6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w 
obrocie energią elektryczną, w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu rozpatrzenia 
reklamacji, Odbiorcy przysługuje bonifikata. Przedmiotowy zapis skutkował będzie podwójnym 
ukaraniem Wykonawcy. Prosimy o usunięcie zapisu.  
 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 do SWZ i usuwa § 2 ust 8.    
 
 
Pytanie 4: 
Projekt umowy § 8 ust.1 - Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia 
rachunku Zamawiającego. 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 zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za 
dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.  
 
Odpowiedź na pytanie 4: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 
 
Pytanie 5: 
Projekt umowy § 8 ust.4 - 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 
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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 : Wykonawca oświadcza, 
że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do 
Umowy, a w przypadku stosowania rachunków wirtualnych – rachunek rozliczeniowy 
powiązany z rachunkiem wirtualnym, należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego 
zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1896, z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz numery rachunków rozliczeniowych 
wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym potwierdzone są 
przy wykorzystaniu STIR. Wykonawca oświadcza, że rachunki zostały wpisane na „białą listę”.   
 
Odpowiedź na pytanie 5: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i dokonuje modyfikacji w Załączniku nr 3 do SWZ 
– Projektowane postanowienia umowy.  

Obecny zapis tj.: 

„Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach wystawianych do Umowy, należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego 
zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z  2020 r. 
poz.  1896, z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz numery rachunków 
rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym 
potwierdzone są przy wykorzystaniu STIR. Wykonawca oświadcza, że rachunki zostały wpisane 
na „białą list”,  

przyjmuje następujące brzmienie:  

„Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach wystawianych do Umowy, a w przypadku stosowania rachunków wirtualnych – 
rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem wirtualnym, należy do Wykonawcy i jest 
rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz numery 
rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu 
aktualizacyjnym potwierdzone są przy wykorzystaniu STIR. Wykonawca oświadcza, że rachunki 
zostały wpisane na „białą listę”.   
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Pytanie 6: 
Projekt umowy §11 ust.2, 4 - Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i 
przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego 
automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. 
Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają 
powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich 
wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.  
 
Odpowiedź na pytanie 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. W przypadku zmiany, o której mowa w 
pytaniu, konieczne będzie zawarcie aneksu do Umowy.  
 
 
Pytanie 7: 
Projekt umowy § 11 ust.6 – Zobowiązanie Wykonawcy nadzorowaniem wykorzystania 
wolumenu podstawowego, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem 
dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. 
Wpłynie zatem na podniesienie ceny energii. Zamawiający wszystkie dane dotyczące zużycia 
energii przez poszczególne jednostki otrzyma na fakturach wystawianych przez Wykonawcę i 
sam może kontrolować wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. 
Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu. 
 
Odpowiedź na pytanie 7: 
Oczekiwaniem Zamawiającego jest umożliwienie otrzymywania danych na dzień odczytu przez 
OSD. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  
 
 
Pytanie 8: 
Projekt umowy §12 ust.1 - Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są 
nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz 
zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z 
prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w 
całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o 
modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność 
odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. 
Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka 
związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na 
kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.   
 
Odpowiedź na pytanie 8: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dot. kar umownych.   
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Pytanie 9: 
Projekt umowy §12 ust.4 - Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar 
umownych, w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu 
faktur, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej 
podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość 
podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania 
sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak 
wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia 
tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w 
podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie 
kwestionowanych zapisów.  
 
Odpowiedź na pytanie 9: 
Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisem w §12 ust.4 mowa jest o zwłoce a nie 
opóźnieniu. Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.  
 
 
Pytanie 10: 
Projekt umowy §12 ust.5 – prosimy o usuniecie zapisu, informujemy, że zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w przypadku 
przekroczenia 14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego, Odbiorcy 
przysługuje bonifikata. Zapis w tej formie, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara 
rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 
Kodeksu cywilnego.   
 
Odpowiedź na pytanie 10: 
Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje § 12 ust. 5 w Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane 
postanowienia umowy. Zapis przyjmuje nowe brzmienie: 
„W przypadku przekroczenia terminu 14 dni rozpatrywania reklamacji złożonej przez 
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje bonifikata, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną”.  
 
 
Pytanie 11: 
Projekt umowy §12 ust.6. ppkt 1) 2) 3) – Mając na uwadze art. 433 ust.1 prosimy o wykreślenie 
zapisu.  
Ponadto informujemy, że Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej posiadają 
Generalne Umowy Dystrybucyjne, zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, które 
objęte są klauzulą tajności i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym także 
Zamawiającemu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wykreślenie wskazanego 
zapisu. Jednocześnie informujemy, że w miejsce Generalnej Umowy Dystrybucyjnej 
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Zamawiający może wymagać od Wykonawcy złożenia oświadczenia o posiadaniu GUD, zawartej 
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.   
 
Odpowiedź na pytanie 11: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów w §12 ust.6. ppkt 1) 2) 3).  
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis w §12 ust.6. ppkt 3), który przyjmuje nowe 
brzmienie: 
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 100,00 zł za 
każdy dzień opóźnienia w przekazaniu ważnego dokumentu: 

1)  koncesji, 
2) poświadczającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie wykonywanej działalności,  
3) oświadczenia o posiadaniu obowiązującej Generalnej Umowy 

Dystrybucyjnej z OSD, umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej do 
obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD, 

począwszy od upływu trzeciego dnia od dnia wystosowania przez Zamawiającego żądania 
przedłożenia takiego dokumentu”.    

Jednocześnie zmianie ulega §1 ust.8. z: 
„Wykonawca oświadcza, że ma zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z OSD, umożliwiającą 
sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci 
dystrybucyjnej OSD. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży ważną Umowę 
Dystrybucyjną z OSD”,  
na: 
„Wykonawca oświadcza, że ma zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z OSD, umożliwiającą 
sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci 
dystrybucyjnej OSD. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży oświadczenie o 
posiadaniu ważnej Umowy Dystrybucyjnej z OSD”.  
 
 
Pytanie 12: 
Projekt umowy §12 ust.9 – prosimy o usunięcie zapisu, kara zbyt wygórowana.   
 
Odpowiedź na pytanie 12: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 
 
Pytanie 13: 
Projekt umowy §12 ust.10 - informujemy, że ze względu na sposób działania systemu 
bilingowego, Wykonawca może nie mieć możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej 
automatycznym potrąceniu. Prosimy o modyfikację zapisu.   
 
Odpowiedź na pytanie 13: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
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Pytanie 14: 
Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy 
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych 
postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie 
potrzebował następujących: 
a) danych: 
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 
- numer NIP 
- numer REGON 
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 
- przeznaczenie punktu poboru 
- grupa taryfowa  
- kod PPE 
- roczny wolumen energii elektrycznej 
- numer licznika 
- numer aktualnie obowiązującej umowy 
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy 
- numer ewidencyjny wg ewidencji OSD (nr z faktury) 
- wybrany sprzedawca rezerwowy dla danego OSD inny niż sprzedawca, z którym będzie 
zawierana  umowa sprzedaży energii elektrycznej 
b) dokumentów: 
- pełnomocnictwo 
- dokument nadania numeru NIP 
- dokument nadania numeru REGON 
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka 
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 
elektrycznej oraz pełnomocnictwa 
- numer rachunku bankowego 
 
Odpowiedź na pytanie 14: 
Zamawiający po zawarciu umowy z Wykonawcą przygotuje i przekaże wszystkie wymagane 
dane przez danego OSD, które umożliwią skuteczne przeprowadzenie zmiany sprzedawcy.   
 
 
Pytanie 15: 
Dotyczy wskazania sprzedawcy rezerwowego oraz załącznika nr  2 do Umowy wykonawczej 
„Pełnomocnictwo”  
Wykonawca wskazuje, że zgodnie ze zmianami w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, Wykonawca dokonując powiadomienia 
o zawarciu umowy sprzedaży jest zobowiązany do wskazania sprzedawcy rezerwowego, co jest 
jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia w przedmiocie dokonania przez Zamawiającego 
wyboru sprzedawcy rezerwowego. 
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Dotychczas Odbiorcy posiadający umowy dystrybucyjne nie mieli możliwości wyboru 
sprzedawcy rezerwowego z uwagi na fakt, że tylko jeden sprzedawca działający na właściwym 
obszarze danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego deklarował w ramach Generalnej 
Umowy Dystrybucyjnej taką gotowość. W związku z tym, że pojawili się nowi sprzedawcy 
deklarujący chęć świadczenia usług sprzedaży rezerwowej, Odbiorcy zyskali możliwość wyboru 
sprzedawcy rezerwowego. Odbiorcy mogą wybrać sprzedawcę rezerwowego na etapie 
zawarcia umowy dystrybucyjnej. Natomiast sprzedawca - zgłaszając umowę sprzedaży i 
działając w imieniu klienta, będzie mógł zmienić ten wybór. 
 
Zamawiający wskazuje wybranego przez siebie sprzedawcę rezerwowego z wykazu 
sprzedawców rezerwowych dostępnego na stronie internetowej danego OSD innego niż 
sprzedawca będący Stroną Umowy sprzedaży energii elektrycznej. Upoważnia tym samym 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz – w przypadku 
wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży przez dotychczasowego 
sprzedawcę – umowy sprzedaży rezerwowej ze wskazanym przez siebie sprzedawcą 
rezerwowym. 
 
Wymóg by sprzedawcą rezerwowym mógł być tylko inny sprzedawca niż sprzedawca będący 
stroną zawartej umowy sprzedaży - nie dotyczy przypadku, gdy wykaz sprzedawców 
rezerwowych dla danego OSD obejmuje tylko jednego sprzedawcę. 
 
W przypadku Zamawiających którzy mają PPE zlokalizowane u kilku OSD, należy dokonać 
wyboru jednego sprzedawcy rezerwowego dla danego OSD. 
 
Zwracamy się tym samym z zapytaniem czy Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty,  
na etapie podpisywania umowy każdorazowo wskaże wybranego sprzedawcę rezerwowego? 
 
Wykonawca proponuje zmianę pełnomocnictwa będącego załącznikiem nr  2 do Umowy 
wykonawczej poprzez dodanie następującej treści:  
 
Zamawiający, niniejszym upoważnia Wykonawcę do dokonania w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego następujących czynności: 
 
- dla Zamawiających posiadających rozdzielone umowy i umowę o świadczenie usług 
dystrybucji na czas nieokreślony (samo zgłoszenie):  
 
„wskazania przez Wykonawcę w powiadomieniu OSD o zawarciu umowy sprzedaży energii 
elektrycznej, wybranego przez Zamawiającego sprzedawcy rezerwowego. Jednocześnie  
jako Zamawiający oświadczam, że wybrany przeze mnie sprzedawca rezerwowy na obszarze 
(nazwa OSD) ………………………………………………………., to (nazwa sprzedawcy rezerwowego) 
………………………………………………………..” 
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- dla Zamawiających posiadających umowy kompleksowe wymagające rozdzielenia i 
umocowania Wykonawcy do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji:  
 
 „upoważnienia OSD, poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej,  
do zawarcia w imieniu i na rzecz Zamawiającego, umowy sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą 
z listy sprzedawców rezerwowych zamieszczonej na stronie internetowej OSD, wskazanym 
poniżej,  
który będzie pełnił rolę sprzedawcy w przypadku nie podjęcia lub zaprzestania sprzedaży energii 
elektrycznej przez wybranego sprzedawcę.  
OSD (nazwa) ………………………………………………………. – Sprzedawca rezerwowy (nazwa) 
………………………………………………………..  
Umocowanie obejmuje upoważnienie OSD do ustanowienia dalszych pełnomocnictw w celu 
zawarcia wyżej wymienionej umowy.” 
Wskazanie wybranego sprzedawcy rezerwowego na etapie zgłaszania umowy sprzedaży energii 
elektrycznej do OSD warunkuje pozytywną weryfikację zgłoszenia zmiany sprzedawcy.  
 
Odpowiedź na pytanie 15: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stąd modyfikacji ulega załącznik nr 3 – Projektowane 
postanowienia umowy, w zakresie załącznika nr 2 do Umowy Wykonawczej, poprzez dodanie 
wskazanej treści.   
Zmianie ulega treść z: 
„pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności określonych poniżej w pkt 1-3” 
na: 
„pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności określonych poniżej w pkt 1-4” 
 
Zamawiający dodaje w treści pełnomocnictwa punkt 4:  
„4)    wskazania przez Wykonawcę w powiadomieniu OSD o zawarciu umowy sprzedaży energii 
elektrycznej, wybranego przez Zamawiającego sprzedawcy rezerwowego. Jednocześnie  
jako Zamawiający oświadczam, że wybrany przeze mnie sprzedawca rezerwowy na obszarze 
(nazwa OSD) ………………………………………………………., to (nazwa sprzedawcy rezerwowego) 
……………………………………………………….. (dla Zamawiających posiadających rozdzielone umowy i 
umowę o świadczenie usług dystrybucji na czas nieokreślony) 

lub 

4) upoważnienia OSD, poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej, do zawarcia w imieniu i na rzecz Zamawiającego, umowy sprzedaży rezerwowej ze 
sprzedawcą z listy sprzedawców rezerwowych zamieszczonej na stronie internetowej OSD, 
wskazanym poniżej, który będzie pełnił rolę sprzedawcy w przypadku nie podjęcia lub 
zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez wybranego sprzedawcę.  
OSD (nazwa) ………………………………………………………. – Sprzedawca rezerwowy (nazwa) 
………………………………………………………..  
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Umocowanie obejmuje upoważnienie OSD do ustanowienia dalszych pełnomocnictw w celu 
zawarcia wyżej wymienionej umowy (dla Zamawiających posiadających umowy kompleksowe 
wymagające rozdzielenia i umocowania Wykonawcy do zawarcia umowy o świadczenie usług 
dystrybucji)1”. 
 
 
Pytanie 16: 
Dotyczy obecnie obowiązujących umów  
Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe objęte postępowaniem przetargowym są dostosowane 
do zasady TPA? 
Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów? 
 
Odpowiedź na pytanie 16: 
Zgodnie z wiedzą Zamawiającego układy pomiarowo-rozliczeniowe objęte postępowaniem są 
dostosowane do zasady TPA lub będą dostosowane na dzień rozpoczęcia dostaw od wybranego 
Wykonawcy.  
Terminy wypowiedzenia obecnych umów zawarte są w Załączniku nr 1 do SWZ – OPZ.  
 
Pytanie nr 17: 
Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ „Formularz ofertowy” 
Zwracamy się z wnioskiem o weryfikację tabeli do wyliczenia wartości dla poszczególnych 
części.  
Zgodnie z opisem poszczególnych kolumn Zamawiający wymaga aby w sumie netto i sumie 
brutto  dla poszczególnych części Wykonawca podał sumę ceny jednostkowej netto (kolumna 
C + kolumna F) oraz sumę ceny jednostkowej brutto (kolumna E + kolumna H).  
Czy zamysłem Zamawiającego nie jest podanie sumy netto i brutto ale dla wartości zamówienia 
podstawowego i prawa opcji?  
 
Odpowiedź na pytanie 17: 
W załączniku nr 2 do SWZ, znajdują się trzy tabele – po jednej z każdej z części.  
W Kolumnie C należy wskazać sumę netto dla zamówienia podstawowego, w kolumnie E sumę 
brutto dla zamówienia podstawowego.  
Analogicznie: w kolumnie F – sumę netto dla prawa opcji, w kolumnie H – sumę brutto dla 
prawa opcji.  
Pod tabelą znajduje się wiersz „Suma netto zamówienie podstawowe i prawo opcji (kolumna C 
+ kolumna F)” – tutaj należy wskazać sumę netto zam. podstawowego i prawa opcji 
Kolejny wiersz- „Suma brutto zamówienie podstawowe i prawo opcji (kolumna E + kolumna H)” 
– tutaj należy wskazać sumę brutto zam. podstawowego i prawa opcji 
 
Aby zapisy nie budziły wątpliwości Wykonawców, Zamawiający usuwa z nagłówków tabeli „cena 
jednostkowa netto (w złotych) oraz „cena jednostkowa brutto (w złotych)” oraz pozostawia 
„cena netto (w złotych)” oraz „cena brutto (w złotych)”.  
                                                           
1 W zakresie pkt.4 wybrać właściwy punkt dla danego Zamawiającego 
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Pytanie nr 18: 
Dotyczy § 1 ust. 8 oraz § 12 ust. 6 pkt 3 załącznika nr 3 do SWZ „Projektowane postanowienia 
umowy” 
 
Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu przedkładania na każde żądanie 
Zamawiającego ważnej umowy dystrybucyjnej z OSD a tym samym o odstąpienie od kary 
umownej z tytułu braku przedłożenia.  
 
Wykonawca wyjaśnia, że Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego nie wyrażają zgody na 
udostępnianie treści Generalnych Umów Dystrybucyjnych zawartych z Wykonawcami. Przyjętą 
praktyką jest składanie przez Wykonawców oświadczenia o posiadaniu GUD z danym OSD. 
Wskazujemy ponadto, że aktualna lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z 
danym OSD Generalną Umowę Dystrybucyjną znajduje  
na stronie internetowej danego Operatora. 
 
Odpowiedź na pytanie 18: 
Pytanie analogiczne do pytania 11. Zamawiający nie odstępuje od wskazanego wymogu,  
zmienia jednak zapis, zgodnie z odpowiedzią do pyt.11.  
 
Pytanie nr 19: 
Dotyczy § 2 ust. 5 pkt 4 załącznika nr 3 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy” 
Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że wskazane wymagania dotyczące udostępniania 
danych  oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną 
energię elektryczną należy rozumieć zamiennie?  
Czy w sytuacji gdy Wykonawca spełni wymóg dotyczący udostępniania danych oraz wglądu do 
materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię zapewniając 
funkcjonalność systemowego przesyłania obrazu faktury w pliku pdf na wskazany przez 
Zamawiającego adres e-mail niezwłocznie po jej wystawieniu lub zapewni dostęp do 
Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) nie będzie zobowiązany  
do przekazywania dodatkowych zestawień na wniosek Zamawiającego? 
 
Odpowiedź na pytanie 19: 
Przez udostępnianie danych, Zamawiający rozumie np. zestawienia zużycia w formie pliku xls, 
natomiast przez wgląd do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń Zamawiający 
rozumie przekazanie danych, które zostały udostępnione Wykonawcy przez OSD. Stąd nie 
oznacza to, że można traktować te dane zamiennie.  
 
 
Pytanie nr 20: 
Dotyczy § 6 ust. 2 oraz § 11 ust. 6 załącznika nr 3 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy” 
Czy Zamawiający uzależnia długość trwania umowy od wyczerpania wartości umowy 
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netto/brutto? 
 
Czy Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków w ramach danej 
umowy, odpowiednio wcześnie poinformuje Wykonawcę o zbliżającym się terminie 
przekroczenia maksymalnego wynagrodzenia oraz zobowiązuje się do zapłaty należności za 
całość zrealizowanej dostawy do wyznaczonej daty zakończenia umowy? 
 
Wskazujemy, ponadto iż systemy bilingowe Wykonawców nie posiadają funkcjonalności 
umożliwiającej kontrolowanie wydatkowania środków w ramach danej umowy lub osiągniętego 
wolumenu do odgórnie przyjętej wartości.  
 
Zwracamy się tym samym z wnioskiem o odstąpienie od zobowiązania Wykonawcy do 
zgłaszania Zamawiającemu, że podstawowy wolumen zamówienia został wykorzystany oraz 
rozpoczął korzystanie z wolumenu wynikającego z prawa opcji.  
 
 
Odpowiedź na pytanie 20: 
Pytanie analogiczne do pytania nr 7.  
Umowa zawarta jest na czas określony, wskazany w dokumentacji lub do wyczerpania 
wskazanego wolumenu podstawowego i wolumenu w ramach prawa opcji.  
Oczekiwaniem Zamawiającego jest umożliwienie otrzymywania danych na dzień odczytu przez 
OSD. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  
 
 
Pytanie 21: 
Dotyczy § 8 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy” 
 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: 
 
„Zamawiający będzie dokonywać płatności należnego wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT za dany okres rozliczeniowy. Jeżeli Wykonawca nie 
dostarczy faktury na co najmniej 10 dni przed terminem płatności, odsetki za nieterminowe 
regulowanie należności będą naliczane po upływie 10 dni od daty dostarczenia faktury. Strony 
określają, że terminem spełnienia jest data uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Przy 
realizacji postanowień niniejszej umowy Strony zobowiązane  
są do stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w 
załączniku nr 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 
r. poz. 685 z późn. zm.).” 
 
Obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nie jest jednoznaczne z dokonaniem zapłaty 
gdyż realizacja przelewu może być dokonana dopiero w dniu następnym. Dlatego też trudno 
jest uznać, że Zamawiający dokonał zapłaty za fakturę VAT w sytuacji, w której Wykonawca 
faktycznie nie otrzymał za nią środków pieniężnych. 
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Odpowiedź na pytanie 21: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Pytanie nr 22: 
Dotyczy § 11 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy” 
Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu składania wniosku  o zmianę Umowy w 
sytuacji zmiany stawki podatku akcyzowego oraz stawki podatku VAT. 
Zmiany te dokonywane są przez Ustawodawcę w drodze ustawy i informacje o tych zmianach 
są powszechnie dostępne zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego. 
 
Odpowiedź na pytanie 22: 
Pytanie analogiczne do pytania nr 6. Odpowiedź znajduje się w pytaniu nr 6.  
 
 
Pytanie 23: 
Dotyczy § 12 ust. 4, 5 oraz 9 załącznika nr 3 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy” 
 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o odstąpienie od przyjętych kar umownych. Zamawiający 
winien mieć świadomość, iż ewentualne ryzyko poniesienia kar we wskazanej wysokości będzie 
miało odzwierciedlenie w cenie jednostkowej, jaką jest w stanie zaoferować każdy z 
Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.  
 
Wykonawca ponadto przypomina, że Zamawiającemu przysługują bonifikaty za niedotrzymanie 
standardów jakości obsługi określone w prawie energetycznym.  
 
 
Odpowiedź na pytanie 23: 
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od kar umownych. Jednocześnie, zgodnie z 
odpowiedzią na pytanie  10, modyfikuje zapis dot. § 12 ust. 5.  

 
 
Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.   
 
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia wiążą wszystkich Wykonawców. 
 
Załączniki: 
- Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy 
- Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 


