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Gołańcz, dnia 2022-07-08 

Znak sprawy: ZP.271.8.2022 

Wszyscy uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego 
opublikowanego w DUUE 2022/S 113-317757 
 
 

ZAWIADOMIENIE Nr 2 
Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania - platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/627089  
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), prowadzone pod nazwą „Gołaniecka Grupa 
Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.”, Oznaczenie 
sprawy: ZP.271.8.2022 

 
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski dotyczące wyjaśnienia treści 
SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień: 
 

Pytania z dnia 27.06.2022 r. 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), 
który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. 
Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy 
sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego 
procedurami. W związku z czy prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania 
obiektami. 
Odpowiedź 
Odbiorcy energii elektrycznej wskazani w wykazach punktów poboru na podstawie ustawy prawo 
energetyczne posiadają uprawnienie do swobodnego wyboru wykonawcy, z którego zamawiający 
korzystają od wielu lat. 
 
 
Pytanie 2: 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane  
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po 
wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do 
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 
- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa (obecna i nowa); 
- moc umowna; 
- planowane roczne zużycie energii; 
- numer licznika;  
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- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy; 
- numer ewidencyjny  
- aktualne numery PPE; 
- oddziały OSD dla poszczególnych PPE  
Odpowiedź 
Informacje dotyczące danych oraz dokumentów do zmiany sprzedawcy zamawiający zamieścił w 
Rozdziale XX SWZ pkt 4, 5, 6. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne i jaki 
jest wówczas okres wypowiedzenia? W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi 
promocjami cenowymi rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez 
Zamawiającego.  
Odpowiedź 
Odbiorcy nie korzystają z umów lojalizacyjnych / promocyjnych uniemożliwiających rozpoczęcie 
dostaw w terminach wskazanych w SWZ. 
 
Pytanie 4: 
Zwracamy się z prośbą o informację:  
a) czy Zamawiający i pozostałe jednostki, podlegają centralizacji VAT?  
b) w jaki sposób będą prowadzone rozliczenia, a mianowicie, czy każda z jednostek będzie 
rozliczana osobno? 
Odpowiedź 
a) Tak.  
b) Sposób rozliczeń opisany został w Rozdziale XVIII SWZ pkt 12 i 13 
„12. Rozliczenia prowadzone mają być wg jednostek / danych do przesyłania faktur.” 
„13. Zamawiający wyrażają zgodę na wystawianie faktur wspólnych dla tego samego odbiorcy (adres 
do przesyłania faktur) o ile okresy rozliczeniowe są zbieżne, z zastrzeżeniem szczegółowych wytycznych 
zawartych w Załączniku nr 1a /1b/1c.” 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy ?  
Odpowiedź 
Tak.  
 
Pytanie 6: 
Czy umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na czas określony, czy 
nieokreślony? 
Odpowiedź 
Zgodnie z opisem w Rozdziale III SWZ pkt 13 ppkt 1) – na czas nieoznaczony. 
 
 
Pytanie 7: 
SWZ XX pkt. 3 : wnioskujemy o zmianę zapisu, na taki który da możliwość podpisania umów drogą 
korespondencyjną lub elektroniczną. Brak zgody Zamawiającego spowoduje ograniczenie 
konkurencyjności i zwiększenie ceny ofertowej. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.  
 



3 | S t r o n a  
 

Pytanie 8: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej w grupie taryfowej 
Bxx w jednostce zł/ MWh ?  
Odpowiedź 
Tak (SWZ Rozdział XVIII pkt 14). 
 
Pytanie 9: 
SWZ rozdz. III pkt. 18 – wnioskujemy o wykreślenie zapisu, gdyż zestawienie faktur, o którym mowa  
nie jest przedmiotem zamówienia. Wszelkie dodatkowe wymagania Zamawiającego, będą dodatkowo 
wyceniane, co spowoduje wzrost ceny za energie elektryczną. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Zamawiający dopuszcza wygenerowanie 
zestawienia z systemu wykonawcy. 
 
Pytanie 10: 
Czy którykolwiek z PPE wskazanych w załączniku nr 1a, 1b. 1c  do SWZ posiada status wytwórcy lub 
prosumenta? Czy którykolwiek z PPE posiada zainstalowaną już fotowoltaikę, a nie zostało to 
uwzględnione w załączniku nr 1a, 1b, 1 c ? 
Odpowiedź 
Nie 
 
Pytanie 11: 
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS)  
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?  
Odpowiedź 
Zgodnie z treścią SWZ Rozdział XX  
pkt 2: Zamawiający udzielą wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia 
w imieniu zamawiającego (odbiorcy) umowy, reprezentowania zamawiającego (odbiorcy) w procesie 
zmiany sprzedawcy. Zamawiający dopuszcza udzielenie Pełnomocnictwa na wzorcu wykonawcy, pod 
warunkiem uprzedniego zaakceptowania treści upoważnienia. 
pkt 4: Wraz z umową zamawiający przekażą wykonawcy dokumenty rejestrowe (kserokopie) 
zamawiających (odbiorców), decyzję o nadaniu nr NIP i Regon, KRS oraz dokumenty potwierdzające 
umocowanie do działania w imieniu (zamawiającego) odbiorcy i kserokopie wypowiedzeń umów (o ile 
dotyczy). 
 
 
Pytanie 12: 
Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego ? Jeśli tak, to prosimy o jego 
wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.  
Odpowiedź 
Informacja przekazana zostanie wraz z danymi do zmiany sprzedawcy (Rozdział XX pkt 5 SWZ) 
 
 
Pytanie 13: 
Par. 12 ust. 3 wzoru umowy zawarte jest stwierdzenie odnośnie terminu płatności: „ (…) 21 dni od daty 
wpływu faktury do Odbiorcy (…) ”. Informujemy, iż termin płatności określony od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego będzie oznaczał konieczność wysyłania faktur za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia terminu płatności i określenia, czy zasadnym jest 
naliczanie karnych odsetek za jego niedotrzymanie. To z kolei negatywnie wpłynie na kalkulację 
cenową oferty. Dodatkowo zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek 
podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie. 
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Pozostawienie zapisów zgodnie, z którymi faktury VAT będą płatne w terminie do 21 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego będzie oznaczało każdorazowo konieczność ingerencji 
Wykonawcy w automatycznie wykonywane operacje przez systemy rozliczeniowo-księgowe, które 
określają termin płatności od daty wystawienia faktury. Ponadto może zaistnieć sytuacja, w której 
potwierdzenie otrzymania przez Zamawiającego faktury za energię wpłynie do Wykonawcy już po 
złożeniu deklaracji podatkowych co spowoduje, iż zaistnieje niedopłata podatku VAT i konieczność 
dokonania stosownych korekt przedmiotowych deklaracji. Powyższe z kolei może zostać odebrane 
przez organy kontroli podatkowej jako celowe manipulowanie Wykonawcy terminami płatności i 
spowodować odpowiedzialność karno – skarbową Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym 
wnosimy o zmianę powyższych zapisów tak, aby termin płatności był określony od daty wystawienia 
faktury. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 
 
 
Pytanie 14: 
Par. 12 ust. 7 pkt od 1 do 5) wzoru umowy: Wnioskujemy o wykreślenie wskazanych zapisów, gdyż 
Zamawiający ma obowiązek uiszczenia opłat za faktury, a w przypadku jakichkolwiek błędów, 
Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 
 
Pytanie 15: 
Par. 14 ust. 2 wzoru umowy: wnioskujemy o zmianę obecnego zapisu na następujący: 
„Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do danego punktu poboru, gdy Nabywca 
/ Odbiorca faktury zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej 30 dni po upływie 
terminu płatności faktury, z zastrzeżeniem zapisów §12 ust.7 i 8 Umowy oraz §13 ust.7 lub w 
przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie 
energii elektrycznej.” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 
 
 
Pytanie 16: 
SWZ rozdział XVIII pkt. 9 oraz par. 17 pkt.1 lit. f) wzoru umowy: Prosimy o doprecyzowanie zapisu, który 
jest niezrozumiały. Czego konkretnie Zamawiający oczekuje ? Czy Zamawiający oczekuje, że 
Wykonawca w czasie trwania umowy zmieni Zamawiającemu cenę z taryfowej na ofertową ?  Czy 
chodzi o to, że Zamawiający mając cenę uzyskaną w przetargu, będzie mógł ją zmienić na cenę zawartą 
w taryfie Sprzedawcy, jeśli będzie niższa niż cena przetargowa ? Czy dla obiektów w grupie taryfowej 
Gxx, cena ma być od razu z taryfy Sprzedawcy ?? 
Czy grupa taryfowa Gxx ma być liczona w przetargu po taryfie Sprzedawcy ? Jeśli nie to wnioskujemy o 
wykreślenie ww. zapisów, gdyż taryfa jest produktem i jeśli nie została ujęta  w postępowaniu 
przetargowym, to nie może być brana pod uwagę w wycenie.  
Zmiana ceny z ofertowej na cenę z taryfy Sprzedawcy, w trakcie trwania przedmiotu zamówienia,  
stanowi zmianę przedmiotu zamówienia, co jest niezgodne za pisami ustawy PZP.  
Ponadto, każdy Sprzedawca ma inną taryfę i w tej sytuacji będzie trudno porównać oferty.  
Odpowiedź 
Wykonawca składając ofertę na daną część zamówienia oferuje stawkę uśrednioną – bez odnoszenia 
jej do grupy taryfowej. Zamawiający nie oczekuje wprowadzenia, w trakcie trwania umowy,  zmiany 
stawki dla grupy taryfowej G.  
Zapis §17 ust.1 lit f dotyczy grupy taryfowej dla OSP (o ile zostanie przez danego wykonawcę 
wprowadzona w trakcie trwania umowy). Jeżeli stawka z taryfy dla OSP będzie korzystniejsza niż 
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stawka zaoferowana w postępowaniu, a odbiorca dokona zmiany grupy taryfowej, do rozliczeń 
stosowana będzie stawka OSP – zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych 
strażach pożarnych.  
 
Pytanie 17: 
Par. 18 ust. 2 wzoru umowy: wnioskujemy o wykreślenie zapisu, gdyż jest to ten sam zapis co w ust. 3 
par. 18 wzoru umowy. Zamawiający obarcza Wykonawcę dwa razy karami za to samo.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian, ponieważ brzmienie ustępów jest różne: 
ust. 2 dotyczy wypowiedzenia / rozwiązania umowy przez wykonawcę 
ust. 3 dotyczy wypowiedzenia / rozwiązania umowy przez zamawiającego. 
 
 
Pytanie 18: 
Par. 18 ust. 4 wzoru umowy: wnioskujemy o zmianę obecnego zapisu na następujący:  
„ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy / rozwiązanie Umowy 
przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 
10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust.2, z zastrzeżeniem zapisów §16 ust. 3 i 4 
Umowy.” 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany treści ust. 4, który otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie / rozwiązanie Umowy przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust.2, z zastrzeżeniem zapisów §16 ust. 3 i 4 
Umowy.” 
 
Pytanie 19: 
Par. 18 ust. 5 wzoru umowy: Wnioskujemy o zmianę obecnego zapisu na następujący:  
“Karę umowną Strona  zapłaci drugiej Stronie  na podstawie otrzymanej noty obciążeniowej na 
wskazany rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty wpływu do Strony.”  
oraz usunięcie par. 18 ust. 6 wzoru Umowy, gdyż w tej sytuacji zapis ten jest już uregulowany w par. 5.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający  nie dokonuje wnioskowanych zmian. 
 
Pytanie 20: 
Wnioskujemy o dodanie do par. 16 wzoru Umowy następującego zapisu: 
„Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje  z 
ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło  
do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin 
rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w 
którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o 
wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od zawarcia 
Umowy do ……………..., od dokonania wypowiedzenia Umowy.  
W wypadku rozwiązania umowy w  trybie niniejszego ustępu w okresie  
do …………………., Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy  kwoty obliczonej według  
poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu): 
 
                                                                  OPR = 60 % *  CE 
OPR  -  Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;   
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CE      - przychód jaki uzyskałby Wykonawca  ze sprzedaży energii przewidzianej   
w planie sprzedaży energii po cenach określonych w § … Umowy , w okresie od dnia rozwiązania 
Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do …………………….; 
Wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowy będzie stanowiło ryzyko  
dla Wykonawcy, a określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje ewentualne straty i pozwoli 
na obniżenie kalkulacji ofertowej.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 
 
 
Pytanie 21: 
Par. 21 ust. 6 wzoru umowy: wnioskujemy o wykreślenie lub doprecyzowanie    
wskazanego zapisu. Wyjaśniamy, że zmiany Odbiorcy na fv lub zmiana danych Odbiorcy , nie  wymaga 
zgłoszenia do OSD, a jedynie zmiany wewnętrznej. Ponadto, Nabywca może ulec zmianie tylko w 
zakresie Nabywców biorących udział w postępowaniu przetargowym. Nie ma możliwości dokonania 
zmiany Nabywcy na takiego, który nie brał udziału w postępowaniu przetargowym, gdyż wówczas 
nastąpiła by zmiana przedmiotu Zamówienia, co jest nie zgodne zapisami Ustawy PZP.  
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że w przypadku Nabywcy mogą zajść zmiany w obszarze – nazwy, adresu, 
statusu prawnego wynikającego np. z przekształcenia, przy czym nie chodzi o zmianę wprowadzającą 
nowy podmiot. 
 
Pytanie 22: 
Zamawiający nie dołączył pełnomocnictwa. Czy zostanie ono uzupełnione ? Jeśli nie, to czy 
Zamawiający dopuszcza podpisanie pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy? Jeśli nie, to prosimy o 
informację, czy Zamawiający będzie ponosił pełną odpowiedzialność w przypadku negatywnej decyzji 
OSD w zakresie procesu zmiany sprzedawcy, spowodowanej niepełnym zakresem uprawnień dla 
Wykonawcy, zawartych w pełnomocnictwie ? Jeśli pełnomocnictwo będzie udzielone wyłącznie na 
wzorze Zamawiającego, dodatkowo prosimy o dopisanie do pełnomocnictwa treści: „Niniejsze 
pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.” W tym miejscu 
wskazujemy, że wybrany przez Państwa Wykonawca będzie musiał dokonać zgłoszenia zmiany 
sprzedawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wykonawca nie może złożyć wniosku o 
zmianę sprzedawcy jako spółka, tylko przez  wskazanych pracowników. Wykonawca udziela 
pełnomocnictwa konkretnym pracownikom, którzy są wskazani w generalnych umowach 
dystrybucyjnych, aby mogli podpisywać wnioski i dokumenty dotyczące zmiany sprzedawcy w imieniu 
spółki. Brak takiego zapisu uniemożliwi Wykonawcy przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 
Odpowiedź 
Odpowiedź jak na pytanie 11. 
 
 
 
 
Pytanie 23: 
Załącznik nr 1a wykaz PPE oraz załącznik nr 1c wykaz PPE: Czy Zamawiający  uzupełni wykaz   
PPE o aktualne numery PPE? Wskazujemy, że w zestawieniu widnieje stara numeracja  
PLENED, która uniemożliwia dokonanie poprawnego zgłoszenia do OSD.  
Odpowiedź 
Zamawiający dokona aktualizacji przed przekazaniem wykonawcy danych do zmiany sprzedawcy. 
 
Pytanie 24: 
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W SWZ III.2 pkt. 5 oraz w załączniku nr 1 b Zamawiający wskazał, że Gmina Rogoźno jest 
wytwórcą oraz, że jeden z PPE będzie posiadać od lipca mikroinstalacje – Nabywca "AQUABELLIS" Sp. 
z o.o. 
- posiada koncesję na wytwarzanie 
- czy jest płatnikiem podatku akcyzowego  
Prosimy także o informacje, czy firma "AQUABELLIS" Sp. z o.o. ma status wytwórcy. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że żaden z odbiorców nie posiada koncesji na wytwarzanie energii oraz nie jest 
aktywnym płatnikiem podatku akcyzowego. 
Odbiorca AQUABELLIS Sp. z o.o. w lipcu 2023 planuje podłączyć instalację fotowoltaiczną, w wyniku 
czego uzyska dopiero status wytwórcy.  
Zamawiający w specyfikacji w Rozdziale III.2 pkt 5 omyłkowo wpisał, że status wytwórcy uzyska Gmina 
Rogoźno – powinno być AQUABELLIS Sp. z o.o. 
 

Pytania z dnia 04.07.2022 
 

Pytanie nr 1 – Załącznik nr 1 a do SWZ - wykaz punktów poboru 
Dla Zamawiającego Powiat Gnieźnieński (Nazwa punktu poboru - Powiatowy Zarząd Dróg) w kolumnie 
parametry dystrybucyjne dla dwóch punktów poboru energii została podana grupa taryfowa C110, 
prosimy o jej sprawdzenie i podanie grupy taryfowej zgodnej z taryfą OSD.  

Z uwagi na fakt, że w taryfach Wykonawcy nie istnieje grupa taryfowa C110 Wykonawca zwraca się z 
prośbą  o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza, aby dla punktu poboru energii (PPE), 
rozliczanego w ww. grupie taryfowej, były prowadzone rozliczenia według grupy taryfowej, której 
strefy czasowe są zbieżne ze strefami dla ww. grupy taryfowej, a jedyna różnica polega na formalnej 
nomenklaturze grupy taryfowej. 

Odpowiedź  

Wskazana grupa taryfowa C11O jest prawidłowa. 

Wykonawca składając ofertę ma zaoferować cenę uśrednioną bez odnoszenia się do grupy taryfowej. 

Zamawiający wyraża zgodę na posługiwanie się innym nazewnictwem dla grupy taryfowej C11O, przy 
czym wykonawca zobowiązany będzie poinformować zamawiającego o tym jaką nazwę będzie 
stosować. 

 

Pytanie nr 2 – Załącznik nr 1a,1 b, 1c do SWZ - wykaz punktów poboru 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  

Zamawiający akceptuje sposób prezentacji danych na fakturze. 

Pytanie nr 3 – Załącznik nr 1 c do SWZ - wykaz punktów poboru  
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W pozycji nr 20 dla Zamawiającego Gminy Wągrowiec podane zostały dwa różne numery NIP w 
kolumnie Nabywca ( NIP – 7661015249 i NIP – 7661968498), proszę o i informację, czy w związku z 
powyższym będą zwierane dwie odrębne umowy? 

Odpowiedź  

Zawierana będzie jedna umowa z Gminą Wągrowiec. 

 

Pytanie nr 4 – SWZ rozdz. XVIII pkt.1 SWZ rozdz. XVI, Załącznik nr 1a, do SWZ - wykaz punktów poboru 

Z dokumentacji SWZ wynika, że dla części 1 zamówienia zostanie zwartych 30 umów, z załącznika nr 
1a wynika że umów zostanie zawartych około 69 (w kolumnie „Nabywca” jest podanych około 69 
Zamawiających wraz z jednostkami organizacyjnymi (na odrębnych NIP) , proszę o wyjaśnienie i 
informacje jak będą zawierane umowy ( kto będzie stroną umowy) i ile zostanie zawartych umów dla 
części 1 w wyniku rozstrzygniętego postepowania?  

Odpowiedź  

Umowy zawierane będą zgodnie z opisem w SWZ Rozdział XVIII strony umowy dla poszczególnych 
części zamowienia zostały wskazane w pkt 1. Zamawiający (zgodnie z opisem w Rozdziale I SWZ pkt 1) 
działają w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych oraz na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa w i imieniu i na rzecz podmiotów i instytucji posiadających osobowość prawną. 

 

Pytanie nr 5 - SWZ- rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry 
dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami 
dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, 
wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych 
może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa 
URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. 

Odpowiedź  

Parametry dystrybucyjne są prawidłowe. 

 

Pytanie nr 6 - SWZ- rozdział III.2 pkt 5, Załącznik nr 1b do SWZ 

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 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) 
w stosunku do punktu poboru energii posiadającego instalację OZE ( numer PPE 
590310600017195173) zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z 
wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy. 

Prosimy również o podanie następujących informacji: 

1. Moc źródła oraz rodzaj źródła 

2. Datę uruchomienia źródła 

3. Grupy taryfowej, w której będzie znajdowało się źródło. 

Odpowiedź  
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Parametry dystrybucyjne 

Status wytwórcy posiadać będzie "AQUABELLIS" Sp. z o.o., ul. Lipowa 55, 64-610 Rogoźno po 
podłączeniu instalacji fotowoltaicznej - co planowane jest na lipiec 2023. W takim przypadku stosowna 
informacja zostanie przekazana wykonawcy – sprzedawcy energii na rok 2023. 

 

Pytanie nr 7 - Umowa  

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym 
w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji 
zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę? 

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym 
w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, 
w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę? 

Odpowiedź  

Ad. 1 Nie 

Ad. 2 Nie  

Pytanie nr 8 - Umowa - §12 ust. 7 

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  

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

Pytanie nr 9 -Umowa - § 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. 
Odpowiedź  

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia 
obwarowane jest koniecznością złożenia reklamacji w ściśle określonym terminie oraz uzależnione jest 
od braku rozstrzygnięcia reklamacji do dnia wymagalności faktury. 

Pytanie nr 10 - Umowa - §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 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. 
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Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, 
zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu.  
Odpowiedź  

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

Pytanie nr 11 - Umowa - §14 ust. 2  

Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego na zapis o treści: „Wykonawca wstrzymuje sprzedaż 
energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektrycznej co 
najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.” 
Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego 
powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 7-dniowego 
terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy 
ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców.  
Odpowiedź  

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

Pytanie nr 12 Umowa - §18 ust. 7  

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  

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

Pytanie nr 13 - Umowa - §19  

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  

Dane zostaną przekazane po uzyskaniu od wykonawcy informacji, w jakiej formie będzie wnosić 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Pytanie nr 14 - Umowa §19 ust 8 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie zapisów w §19 ust 8 w całości, informujemy, 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 zabezpieczenia. 

Jeśli chodzi o zwolnienie Gwaranta przez Beneficjenta z jego zobowiązań przed terminem ważności 
gwarancji, to Beneficjent zawsze może zwolnić Gwaranta z jego zobowiązań przed terminem ważności 
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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 określony jak przy żądaniu 
zapłaty. Jeśli treść żądania przewiduje złożenie roszczenia w formie elektronicznej to jest podany mail 
i na ten sam adres mailowy, Beneficjent może wysłać zwolnienie Gwaranta. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian 

Pytanie nr 15 - SWZ – rozdz. XVIII - projektowanie postanowienia umowy. 

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 elektroniczne 

Odpowiedź  

Ad.1 – Nie 

Ad.2 – Nie 

zgodnie z treścią Rozdziału XX SWZ pkt 3. 

 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający: 

1. Dokonał sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu [2022/S 113-317757],  
Sekcja II.2.4) pkt 5 – dotyczy części drugiej zamówienia. 

2. Dokonał zmiany: 
1) treści Załącznika nr 8 – Projektowane postanowienia umowy - §18 ust. 4 
2) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział III.2 pkt 5, który otrzymuje 

brzmienie 
„Odbiorca "AQUABELLIS" Sp. z o.o., ul. Lipowa 55, 64-610 Rogoźno będzie posiadać status 
Wytwórcy:  
Pozycja nr 2 (numer PPE 590310600017195173) w Załączniku nr 1b do SWZ, odbiorca od lipca 
2023r. (planowana data przyłączenia) będzie posiadać instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 
80,250 kWp. Odbiorca przewiduje zawarcie z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, 
umowy na odsprzedaż i bilansowanie energii wytworzonej w mikroinstalacji OZE i nie 
wykorzystanej (około 0,5 MWh w skali roku), która obowiązywać będzie przez cały okres dostaw.” 
 
Sprostowanie ogłoszenia zamieszczone zostało na stronie prowadzonego postępowania 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/627089  
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