
 

 

Katowice, 12.05.2022 r. 

L.dz. 610/2022 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

podstawowym bez negocjacji pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby 

Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na lata 2022 - 2023 

 

Nr sprawy: SCWiS/1/2022 

 

Odpowiedzi na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia dotyczące ww. 

zamówienia publicznego oraz zmiana SWZ 

 

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) w związku z pytaniami, 

które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące 

specyfikacji  warunków zamówienia poniżej zamieszczamy treść skierowanych do 

Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Pytania z dnia 11.05.2022 r. 

Pytanie 1.  

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji 

elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający 

niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. 

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany 

sprzedawcy: 

a) danych dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 



 

 

- grupa taryfowa ; 

- 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 PPE; 

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 

- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego; 

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do 

zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach 

określonych w ustawie prawo energetyczne; 

- 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. 

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży 

zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu 

energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w 

art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne. 

Odpowiedź: 

Informujemy, że Zamawiający nie ma aktualnie podpisanej umowy na sprzedaż 

energii elektrycznej. Umowa zawarta z wyłonionym Wykonawcą na podstawie 

niniejszego postępowania będzie pierwszą umową na sprzedaż energii 

elektrycznej.  

 

Pytanie 2.  



 

 

a) Czy proces zmiany sprzedawcy u Zamawiającego będzie przeprowadzany po raz 

pierwszy czy kolejny? 

b) Jaki rodzaj umowy (sprzedażowa, kompleksowa) obowiązuję obecnie 

Zamawiającego ? 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. Odpowiedź jak w pytaniu 1. 

 

Pytanie 3.  

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: 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje punktów poboru energii z mikroinstalacją. 

Zamawiający nie posiada takiej instalacji. 

 

Pytanie 4.  



 

 

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: 

Informujemy, że zamówiona energia elektryczna w całości będzie przeznaczona na 

potrzeby własne Zamawiającego. 

 

Pytanie 5.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas określony, czy nieokreślony? 

b) Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów ? 

c) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach 

pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też 

upoważni do tej czynności Wykonawcę? 

d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji 

w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy 

kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa 

dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym 

skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ? 



 

 

e) 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 ? 

f) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Ad. a) Informujemy, że umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas nieoznaczony. 

Ad. b) Informujemy, iż zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy o świadczenie usług dystrybucji 

energii elektrycznej nr OGL/60021379/C/2022 zawartej w dniu 03-03-2022 r. z 

Tauron Dystrybucja S.A. Odbiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy 

zawartej tak na czas nieoznaczony, jak i na czas oznaczony z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy 

dotarło do OSD, po złożeniu przez Odbiorcę w formie pisemnej oświadczenia woli 

o wypowiedzeniu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 Odbiorca może wskazać 

późniejszy termin rozwiązania umowy. 

Ad. c) Nie dotyczy. Zamawiający nie posiada aktualnie podpisanej umowy na 

sprzedaż energii elektrycznej. 

Ad. d) Informujemy, że Zamawiający ma aktualnie obowiązującą  zawartą Umowę 

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr OGL/60021379/C/2022 

zawartej w dniu 03-03-2022 r. z Tauron Dystrybucja S.A. 

Ad. e) Informujemy, że Zamawiający nie ma  zawartych umów/ aneksów w ramach 

akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy 

sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ. 

Ad. f) Informujemy, że Zamawiający nie ma aktualnie podpisanej umowy na 

sprzedaż energii elektrycznej. Umowa zawarta z wyłonionym Wykonawcą na 

podstawie niniejszego postępowania będzie pierwszą umową na sprzedaż energii 

elektrycznej. Aktualnie zapotrzebowanie na energię elektryczną jest realizowane w 



 

 

oparciu o Umowę na dostarczenie mediów nr 612100150 z dnia 06.08.2021 r. 

zawartej z PGG S.A., dla której  obowiązuje ryczałtowa kwota za świadczone usługi. 

 

Pytanie 6.  

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: 

Informujemy, że Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie mu faktur VAT 

wystawionych przez Wykonawcę za pośrednictwem kanałów 

elektronicznych na adres poczty elektronicznej: biuro@scwis.pl. 

Zamawiający zmienia treść zał. Nr 5 do SWZ w ten sposób, że § 6 ust. 4 

otrzymuje brzmienie:  

4. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego 
będzie każdorazowo prawidłowo wystawiona faktura wraz z załącznikiem, o 

którym mowa w ustępie powyżej, dostarczone Zamawiającemu w formie 

papierowej na adres siedziby Zamawiającego albo w formie faktury 
elektronicznej dostarczonej na adres email: biuro@scwis.pl lub inny adres 

wskazany przez Zamawiającego 
 

Pytanie 7.  

mailto:biuro@scwis.pl


 

 

dot. § 5 ust. 8 oraz § 11 ust. 2 zał. Nr 5 do SWZ 

Wykonawca zwraca uwagę, że przedstawione zapisy wzajemnie się wykluczają – są 

ze sobą sprzeczne. W związku z powyższym wnosi o wykreślenie jednego zapisu aby 

mieć jasność czy Zamawiający dopuszcza zmianę cen w trakcie trwania umowy , 

czy nie dopuszcza zmiany cen w trakcie trwania umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 do SWZ i usuwa zapis § 5 ust 8. 

 

Pytanie 8.  

dot. § 7 ust. 1 zał. Nr 5 do SWZ 

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 zapisu na 

następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego 

Wykonawcy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 9.  

dot. § 10 ust. 5 zał. Nr 5 do SWZ 

Wykonawca zwraca się o wykreślenie przedmiotowego zapisu , Zamawiający nie 

powinien ogłaszać postępowania przetargowego na okres 2023r. jeżeli nie ma 

zagwarantowanych środków na zakup energii elektrycznej w tym okresie. 

Jednocześnie Zamawiający powinien być świadom, że Umowy w zamówieniach 

publicznych zasadniczo zawiera się na czas oznaczony, należy więc stwierdzić, że 



 

 

umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o 

charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta 

została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę 

wykonywany w sposób należy. Ponadto, racjonalna kalkulacja wartości 

zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca może przewidzieć, 

przez jaki okres strony umowy pozostaną nią związane. Zaproponowane 

rozwiązanie jest niedopuszczalne w świetle istoty umowy sprzedaży zawieranej na 

czas oznaczony zarówno po myśli prawa cywilnego w zakresie zobowiązań jak i w 

świetle zasady udzielania zamówienia publicznego w sposób proporcjonalny. 

Mianowicie każde przedwczesne rozwiązanie umowy bez powodu powoduje u 

wykonawcy szkodę. Wykonawca bowiem nabywa wolumen energii hurtowo w celu 

odsprzedaży w całości na cały okres trwania umowy począwszy od jej zawarcia do 

zakończenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 do SWZ i usuwa zapis § 10 ust 5. 

 

Pytanie 10.  

Zgodnie z zapisami Umowy dotyczącymi „Zakup energii elektrycznej na potrzeby 

Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na lata 2022 - 2023”, 

proszę o modyfikacje zapisów w umowie: 

• Dotyczy zapisu § 10 pkt 5 zał 5 do SIWZ . 

Prosimy o usunięcie zapisów, „Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w 

przypadku nieprzyznania Zamawiającemu środków w ustawach budżetowych na 

lata 2023, ze skutkiem na koniec okresu, do końca którego te środki zostały 

przyznane.” 

• Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT jaką należy zastosować w 

formularzu ofertowym. Ujednolicenie przez Zamawiającego stawki VAT pozwoli 

uniknąć sytuacji, w której Wykonawcy złożą ofertę opartą na innej stawce. 

• Prosimy o informację na temat obecnie obowiązującej umowy : 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 



 

 

- okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy 

Odpowiedź: 

• Odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 9. 

• Wykonawca jest zobowiązany zastosować stawkę VAT, która zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w dniu złożenia oferty, będzie stosowana w 

okresie objętym ofertą. 

• Informujemy, że Zamawiający nie ma aktualnie podpisanej umowy na 

sprzedaż energii elektrycznej. Umowa zawarta z wyłonionym Wykonawcą 

na podstawie niniejszego postępowania będzie pierwszą umową na 

sprzedaż energii elektrycznej. Aktualnie zapotrzebowanie na energię 

elektryczną jest realizowane w oparciu o Umowę na dostarczenie mediów 

nr 612100150 z dnia 06.08.2021 r. zawartej z PGG S.A., dla której  obowiązuje 

ryczałtowa kwota za świadczone usługi, Umowa ta  zawarta została na czas 

określony do dnia 31.07.2022 r.  

 

Pytania z dnia 12.05.2022 r. 

Pytanie 1.  

Prosimy o zamieszczenie załączników niezbędnych do złożenia oferty w formie 

edytowalnej. Obecne są w formacie PDF i uniemożliwiają prawidłowe ich 

wypełnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieści załączniki nr 2 -4 w wersji edytowalnej. 


