
Słubice, 21 stycznia 2022 r. 

WYKONAWCY 

ZP.271.2.2022.PG  

dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej 

na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych oraz obiektów usytuowanych w granicach 

administracyjnych Gminy Słubice”. 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję 

odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu. 

PYTANIE 1.  

Termin realizacji zamówienia musi być wskazany precyzyjnie już na etapie wszczęcia 

postępowania (w ogłoszeniu i w SWZ), celem umożliwienia wykonawcom złożenia 

porównywalnych ofert, inaczej zamówienie nie jest udzielane z przestrzeganiem zasad jego 

udzielania w postaci zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie 

wykonawców oraz przejrzystości. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o 

uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia, poprzez  podanie terminu rozpoczęcia i 

zakończenia realizacji zamówienia. Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na konieczność 

zawarcia umowy w terminach określonych w art. 264 lub art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 

dni, proponujemy termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia .01.04.2022, lecz 

nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej 

procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. 

ODPOWIEDŹ  

Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 

PYTANIE 2. 

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  

Zamawiający nie zmienia treści SWZ. Zamawiający oczekuje rozliczenia na zasadach 

opisanych w umowie i rozliczenia nadwyżki wyprodukowanej energii na podstawie ceny 

złożonej w ofercie. 

PYTANIE 3. 

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 

Zamawiający posiada status wytwórcy. 

PYTANIE 4.  

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  

Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 

PYTANIE 5. 

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 oraz zapewnienie 

świadczenia usługi jej dystrybucji, 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 i  przesyłania tej energii elektrycznej 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 oraz świadczenie usługi jej dystrybucji 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  

Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 

PYTANIE 6.  

Prosimy o podanie następujących danych dotyczących PPE z mikroinstalacją: 

a) Moc źródła oraz rodzaj źródła  

c) daty uruchomienia źródła  

d) taryfy  

ODPOWIEDŹ 

a) 14,85kw 

b) 01.01.2021 

c) brak 

PYTANIE 7.  

Umowa § 3 ust 2e – z uwagi na fakt, że nie każdy  z OSD przekazuje ten typ danych  

Wykonawca nie będzie w stanie spełnić oczekiwania Zamawiającego prosimy o wykreślenie 

zapisu. 

ODPOWIEDŹ  



Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 

PYTANIE 8. 

Umowa § 6 ust 10 - Zapis nie jest możliwy do spełnienia przez podmioty, które stosują do 

obsługi wpłat tzw. rachunki wirtualne, które z mocy prawa nie są prezentowane przez 

Ministerstwo Finansów w wykazie, o którym mowa w art. 96b Ustawy o VAT czyli tzw. białej 

liście. Prosimy o doprecyzowanie i modyfikację przedmiotowego zapisu do treści „ W 

przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność a w 

sytuacji stosowania rachunków wirtualnych - rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem 

wirtualnym nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ustawy o VAT, Zamawiający 

ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek 

bankowy Wykonawcy bądź rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem wirtualnym 

pojawi się w tym wykazie. Powyższe wstrzymanie nie stanowi opóźnienia zapłaty i nie 

uprawnia Wykonawcy do żądania zapłaty żadnych odsetek za opóźnienie. 

ODPOWIEDŹ 

 Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 

PYTANIE 9. 

Umowa § 6 ust. 11 - Zamawiający oczekuje od Wykonawcy złożenia oświadczenia iż numer 

rachunku bankowego wskazywany na fakturach będzie rachunkiem rozliczeniowym, dla 

którego prowadzony jest rachunek VAT. Rachunki wirtualne powszechnie stosowane przez 

dostawców mediów nie są rachunkami rozliczeniowymi, dlatego prosimy o doprecyzowanie 

poprzez jego zmianę do treści : „Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego 

wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, a w przypadku stosowania 

rachunków wirtualnych – powiązany z nim rachunek rozliczeniowy, jest rachunkiem*/nie 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 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 

Umowa § 6 ust. 13 – Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów odnoszących się do 

konieczności uwzględniania w fakturach VAT bieżących i poprzednich wskazań licznika. 

Informujemy, że OSD przekazuje Wykonawcom tylko i wyłącznie zużycia, nie przekazując 

stanu licznika bieżącego i poprzedniego. W związku z tym, iż Wykonawca będzie otrzymywał 

dane od OSD, nie ma możliwości, aby na fakturze były ujęte stany licznika,  zgodnie z 

wymogiem Zamawiającego.  Informujemy ponadto, że takie dane nie są obowiązkowym 

elementem faktury, zgodnie treścią ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 r. poz. 

106 ze zm.) - w tej kwestii ustawa wskazuje w art. 106e ust. 1 pkt 8  na wymóg podania miary 

i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług. Także  Rozporządzenie 

Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną w § 35 stanowi, iż 

„Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się świadczeniem usług dystrybucji albo usługi 

kompleksowej wystawiające odbiorcy fakturę, w rozliczeniu dołączonym do faktury, 

przedstawia między innymi informacje o: 1)  wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie 

rozliczeniowym, na podstawie której została wyliczona kwota należności". Z uwagi na 

powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.  

Odpowiedź: 



Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 

PYTANIE 10. 

Umowa § 8 ust 6 – 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 na piśmie o zamiarze 

wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14-dniowego terminu do zapłaty 

zaległych i bieżących należności” 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  

Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 

PYTANIE 11. 

Umowa § 9 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 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 

PYTANIE 12. 

Umowa § 9 ust. 2 - Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, 

Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.  

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla 

potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów 

rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do 

pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) 

Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie 

się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w 

księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. 

Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca 

nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 



PYTANIE 13. 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą 

korespondencyjną? 

ODPOWIEDŹ  

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 

 

PYTANIE 14.  

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? 

ODPOWIEDŹ 

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. 

 

Z upoważnienia Burmistrza 

Główny specjalista ds. 

zamówień publicznych 
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