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Poznań, dnia 13 kwietnia 2022 r. 

Zamawiający: 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny 
61-755 Poznań 
ul. Estkowskiego 6  
komisjaprzetargowa@pit.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. 2021, poz.1129) – dalej: ustawa 
Pzp, tj. w dniu 28.03, 30.03. oraz 11.04.2022 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: 
Zwracamy się z prośbą o wskazanie  stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy 
ma to być stawka wynikająca z przepisów Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może stawka 
23%. Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują 
inny % stawki podatku VAT, co będzie wiązało się z niemożnością porównania ofert. 
Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą 
wg obowiązujących przepisów prawnych.  
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Stawka VAT przyjęta do obliczenia ceny oferty powinna wynikać z przepisów prawa 
obowiązujących w dniu składania ofert. W związku z tym, że aktualna, obniżona stawka 
VAT, obowiązuje czasowo, niezbędne jest przewidzenie przez Zamawiającego waloryzacji 
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku jej zmiany – przewidziano to w Załączniku nr 3 
do SWZ.  
 
 
Pytanie 2: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 
a) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach 
pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też 
upoważni do tej czynności Wykonawcę? 
b) 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 ? 
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c) 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 ? 
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
 
Zamawiający informuje, iż: 
a) Zamawiający dla zdecydowanej większości punktów poboru energii elektrycznej posiada 
zawarte umowy na czas określony, bez konieczności ich wypowiadania. Dla tych PPE, gdzie 
niezbędne będzie ich wypowiedzenia, Zamawiający upoważni Wykonawcę do ich 
wypowiedzenia i przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 
b) Zamawiający samodzielnie zawrze umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektryczne, dla tych PPE, gdzie proces zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzany po raz 
pierwszy lub tam, gdzie skończył się okres obowiązywania w/w umów. 
c) Zamawiający nie posiada informacji, aby obowiązujące umowy/aneksy zawarte były w 
ramach akcji promocyjnych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy z Wykonawcą. 
Okresy wejścia w życie nowej umowy z Wykonawcą zostały wskazane oddzielnie dla 
każdego PPE i są opisane w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 
  
 
Pytanie 3: 
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?  
 
Odpowiedź na pytanie 3: 
 
Zamawiający informuje, że zmianie uległa moc umowna w następujących PPE: 
  
- PPE PL00000101796 00000000000000003382, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa  
 
Zamiast: 400 kWh 
Powinno być: 434 kWh 
 
Jednocześnie zmianie ulega poz. 21 Załącznika nr 1 do SWZ, kolumna nr 13 

Zamiast: 400 kWh 
Powinno być: 434 kWh 
 

- PPE PLENED00000590000000000047205522, ul. Starołęcka 31, 61- 361 Poznań 
 
Zamiast: 220 kWh 
Powinno być: 175 kWh 
 
Jednocześnie zmianie ulega poz. 61 Załącznika nr 1 do SWZ, kolumna nr 13 

Zamiast: 220 kWh 
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Powinno być: 175 kWh 
 

- PPE 590310600012441343, ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań 
 
Zamiast: 650 kWh 
Powinno być: 560 kWh 
 
Jednocześnie zmianie ulega poz. 64 Załącznika nr 1 do SWZ, Kolumna nr 13 

Zamiast: 650 kWh 
Powinno być: 560 kWh 
 
- PPE 590310600012412510, ul Winiarska 1, 60-654 Poznań 
 
Zamiast: 250 kWh 
Powinno być: 155 kWh 
 
Jednocześnie zmianie ulega poz. 62 Załącznika nr 1 do SWZ, Kolumna nr 13 

Zamiast: 250 kWh 
Powinno być: 155 kWh 
 
 
Pytanie 4: 
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 wg 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? 
 
 
 

PEŁNOMOCNICTWO z dnia ……………………  

NAZWA FIRMY ……………………….. 

ADRES …………………………………. 

NIP  ……………………………………... 

KRS …………………………………….. 

Działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………….......................................  

…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na rzecz: 

.................................................................................................... wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
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w ……………………………………………………… pod numerem KRS ………………………. NIP 
……………………………………. o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości 
………………………….. PLN, do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą 
sprzedawcy energii elektrycznej: 

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji 
zawartej z ...................... Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej oraz wybranego 
sprzedawcę rezerwowego, zgodnie ze złożonym poniżej oświadczeniem. 
2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i 
Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej 
dotychczasowemu sprzedawcy lub Umowy Świadczenia Usług Dystrybucyjnych. 
3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży 
energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym wskazanym przez mocodawcę w treści nin. 
pełnomocnictwa), w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie 
wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy 
mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez 
pełnomocnika w imieniu mocodawcy  zawierać będzie m.in.  bezwarunkową zgodę  na 
zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  umowy na czas 
nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie 
internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy  
Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  
jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy 
taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane 
oświadczenie zawierać będzie także  zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę 
warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do 
terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności 
za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz 
inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone,  przyjmują do 
wiadomości  że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu 
przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że 
pełnomocnik takiego poręczenia udzielił. 
4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. 
5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom 
..................................... oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są 
zobowiązane względem .................................. do wykonywania takich czynności oraz 
właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego pracownikom, w zakresie zawarcia 
w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym na warunkach 
określonych przez tego sprzedawcę. 
6. Dokonania innych czynności, koniecznych do przeprowadzenia działań o których mowa 
w pkt od 1 do 5. 
 
 
Oświadczam(y), że: 
• nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym 
sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej, 
• okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą                  
roku, 
• w przypadku, gdy w powiadomieniu o zawartej umowie sprzedaży do Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego wymagane jest wskazanie sprzedawcy rezerwowego, jako 
wybranego sprzedawcę rezerwowego należy wskazać:  
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☐  …………………….       
☐ Sprzedawcę, który na terenie OSD, na którym znajdują się PPE mocodawcy, pełni rolę 
sprzedawcy z urzędu, a w przypadku gdy sprzedawcą 
z urzędu jest pełnomocnik, pierwszego sprzedawcę rezerwowego, który nie jest 
pełnomocnikiem, z aktualnej na dzień zgłoszenia zmiany sprzedawcy listy sprzedawców 
rezerwowych opublikowanej przez OSD. 
 
Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze 
stanem faktycznym, która może mieć wpływ  
na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje 
biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż 
czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z ………………… 
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 

Podpis(y) Mocodawcy 

 
Odpowiedź na pytanie 4: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację Załącznika nr 2 do Wzoru 
umowy. Zawarty we Wzorze Umowy zakres umocowania Wykonawcy jest precyzyjnie 
określony i umożliwia skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy i 
realizację pozostałych obowiązków wskazanych we Wzorze Umowy. 
 
 
Pytanie 5: 
W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie 
przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których 
umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie 
pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, czy 
Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na 
podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na 
warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi? 

Odpowiedź na pytanie 5: 

W ramach zmiany dokonanej przez Zamawiającego w dniu 30.03.2022, Wykonawca 
otrzyma pełnomocnictwo do zawarcia umowy dystrybucyjnej z właściwym OSD.  

 
 
Pytanie 6: 
Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została 
zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany 
przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie 
oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku 
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możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający 
powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko 
wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. 
Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma 
czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją 
podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD 
umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki 
proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z 
zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy 
dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest 
zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w 
terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy? 

Odpowiedź na pytanie 6: 
Zamawiający informuje, iż przewidział niezbędny czas na zawarcie umów o świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej dla tych PPE, dla których w/w umowa zawarta jest 
na czas określony. Ponadto Zamawiający informuje, iż samodzielnie zawrze umowy z OSD 
w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 
 
 
Pytanie 7: 
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. 
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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 na pytanie 7: 
Zamawiający po zawarciu umowy z Wykonawcą przygotuje i przekaże wszystkie 
wymagane dane przez danego OSD, które umożliwią skuteczne przeprowadzenie zmiany 
sprzedawcy. 
 
 
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa 
dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w 
przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie 
uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii 
elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego 
procedurami.  

Odpowiedź na pytanie 8: 
Zamawiający informuje, iż dysponuje wszystkimi wymaganymi dokumentami.  
 
 
Pytanie 9: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza podpisanie 
umów drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź na pytanie 9: 
Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną, preferuje jednak 
zawierania umów z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  
 
 
 
Pytanie 10: 
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 10: 

Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT za pośrednictwem kanałów 
elektronicznych. Dopuszcza również otrzymywanie faktur w formie papierowej.  
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Pytanie 11: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada: 

 1) status 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.), 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?  

2) 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.), 
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. z 2019 r. poz. 649 i 730), 
w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w 
dokumentacji przetargowej? 

Odpowiedź na pytanie 11: 
Zamawiający informuje, iż dla wybranych punktów poboru energii elektrycznej, 
Zamawiający posiada status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U z 2020 r., poz. 261 z późń. zm). Informacja 
o punktach poboru energii elektrycznej, dla których Zamawiający posiada status wytwórcy, 
została wskazana w kolumnie „CS” w Załączniku nr 1 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, iż wytwarzanie energii elektrycznej w/w punktach poboru nie stanowi 
przeważającej działalności Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 12: 
W przypadku potwierdzenia statusu prosumenta energii odnawialnej (pytanie nr 11 
powyżej) Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 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 na pytanie 12: 
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Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację SWZ i Załącznika nr 1  do 
SWZ. Ponadto Zamawiający wskazuje, iż dla tych punktów poboru energii elektrycznej, 
gdzie obecnie Zamawiający posiada status prosumenta, tj. tam gdzie jest zawarta umowa 
kompleksowa i zainstalowana instalacja fotowoltaiczna, nastąpi zakończenie 
obowiązywania w/w umów. Tym samym Zamawiający nie będzie posiadał już statusu 
prosumenta, w tych punktach poboru energii elektrycznej, które zostały wskazane w 
kolumnie „CS” w Załączniku nr 1 do SWZ. 
 
 
Pytanie 13: 
W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy(pytanie nr 11 powyżej), 
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 13: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację SWZ oraz załączników do 
SWZ. Zamawiający informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe 
zarówno w kierunku dostarczania energii elektrycznej, jak i w kierunku jej poboru z 
instalacji OZE będzie Wykonawca. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę 
na zawarcie dodatkowej umowy na odkup energii elektrycznej wytworzonej w źródle 
wytwórczym i wprowadzonym do sieci OSD na wzorze powszechnie stosowanym przez 
Wykonawcę. 
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Pytanie 14: 
Dotyczy Załącznika nr 3 do Umowy „Zasady ustalenia ceny jednostkowej za energie 
elektryczną” 

Wykonawca zwraca się z prośba o wyjaśnienie QRDN - Czy na pewno chodzi o wolumen 
faktycznie pobrany? Czy mamy rozumieć wolumen QRDN jako różnicę między wolumenem 
rzeczywiście pobranym w danym m-cu a zamówionym w QRTT dla tego samego miesiąca? 

Odpowiedź na pytanie 14: 
Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji definicji parametru QRDN i nadaje mu 
nowe brzmienie: 
 

QRDN - wolumen energii elektrycznej [MWh], zakupiony na Rynku Dnia 
Następnego (RDN– indeks TGe24) za dany miesiąc rozliczeniowy. W 
przypadku zakupu 100% wolumenu dla danego miesiąca rozliczeniowego  na 
Rynku Towarowym Terminowym (RTT) w ramach zleconych transz zakupu , 
ilość QRDN wynosi 0 MWh 

 

Pytanie nr 15: 
Dotyczy Załącznika nr 3 do Umowy „Zasady ustalenia ceny jednostkowej za energie 
elektryczną” - Dostępne dla Zamawiającego produkty BASE oraz liczba i wielkość transz 
zakupu: tabelka pkt. 3.  

Wykonawca zwraca się z prośba o doprecyzowanie zapisu :  ze względu na okres sprzedaży 
Base_Y może on dotyczyć tylko 2023 roku Zamawiający powinien podać wolumeny 
miesięczne żeby wykonawca mógł przeliczyć  wielkość transzy z % MWh. 

Odpowiedź na pytanie 15: 
Zamawiający, informuje, dla wolumenów miesięcznych należy przyjąć 1/12 rocznego 
zużycia, a dla wolumenu kwartalnego ¼ szacowanego rocznego zużycia.  
 
 
Pytanie nr 16: 
Dotyczy Załącznika nr 3 do Umowy „Zasady ustalenia ceny jednostkowej za energie 
elektryczną” - Zasady wyznaczania ceny energii elektrycznej CTGE w oparciu o kontrakty 
terminowe BASE notowane na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w Warszawie (dalej „TGE”)  

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na : do godziny 12:00  danego dnia 
roboczego, zakup wybranego produktu BASE, nastąpi po cenie odpowiadającej Dziennemu 
Kursowi Rozliczeniowemu (dalej „DKR”) z dnia zgłoszenia. Jeśli zgłoszenie zakupu transzy 
produktu BASE wpłynie do Wykonawcy po godzinie…” 

Odpowiedź na pytanie 16: 
Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w Załączniku nr 3: „do godziny 12:00”.  

 
 
 
 



 
 
 

 
   
PRZ/00005/2022 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych 
Instytutów Sieci Badawczej  Łukasiewicz  

 

11 
 

Pytanie nr 17: 
Dotyczy Załącznika nr 3 do Umowy „Zasady ustalenia ceny jednostkowej za energie 
elektryczną „ - Zasady wyznaczania ceny energii elektrycznej CTGE w oparciu o kontrakty 
terminowe BASE notowane na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w Warszawie (dalej „TGE”) 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na :   „Dodatkowo Strony ustalają, że 
jeśli w danym dniu obrót na TGE S.A. był mniejszy od dwukrotności transzy, to zlecenie 
zostanie automatycznie anulowane” 

Odpowiedź na pytanie 17: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ i Załącznika nr 3 do SWZ.   

 

 

Pytanie nr 18: 
Wykonawca zwraca się z prośbą  o wyjaśnienie zapisu : „Wykonawca rozliczy wolumen  
stanowiący różnicę pomiędzy wartością 100% a sumą procentową zrealizowanych transz 
BASE dla danego miesiąca kalendarzowego według notowań indeksu TGe24 na Rynku Dnia 
Następnego.„ 

O jaki wolumen chodzi? Zakładając że o deklarowany na dany miesiąc.  Natomiast w 
zapisach wyżej wskazany jest wolumen QRDN – wolumen energii elektrycznej [MWh] 
faktycznie pobranej/zużytej przez Kupującego w miesiącu rozliczeniowym. To są dwa różne 
wolumeny.  

Odpowiedź na pytanie 18: 
Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 i nadaje nowe brzmienie 
dla poniższej treści: 

„Dodatkowo strony ustalają, iż w przypadku braku zabezpieczenia przez Kupującego 100% 
deklarowanego wolumenu dla wszystkich punktu poboru energii na 5 (pięć) dni roboczych 
przed rozpoczęciem danego miesiąca kalendarzowego dostaw w ramach produktu BASE,  
Wykonawca na potrzeby wyliczenia ceny CTGE, rozliczy niezakontraktowany deklarowany 
wolumen  według notowań indeksu TGe24 na Rynku Dnia Następnego dla danego miesiąca 
kalendarzowego”.   

 

 

Pytanie nr 19: 
A. 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? 

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

Odpowiedź na pytanie 19: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 20: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-
rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed 
terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, 
prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy 
pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku 
braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po 
rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa. 

Odpowiedź na pytanie 20: 

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 21: 

    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 
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- 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 21: 
Zamawiający po zawarciu umowy z Wykonawcą przygotuje i przekaże wszystkie 
wymagane dane przez danego OSD, które umożliwią skuteczne przeprowadzenie zmiany 
sprzedawcy. 
 
 
Pytanie 22: 
Dotyczy rozdziału 3 pkt 6 SWZ oraz załącznika nr 3 do Umowy wykonawczej - 
Zasady    ustalania ceny jednostkowej za energię elektryczną czynną 

Zwracamy się z prośbą o informację czy Pełnomocnik Zamawiających będzie dokonywał 
zakupu kontraktów terminowych za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii S.A. dla 
wszystkich Instytutów zrzeszonych w ramach przedmiotowego postępowania czy każdy z 
Instytutów będzie dokonywał zakupu samodzielnie? 

Z uwagi na ilość Zamawiających objętych postępowaniem przetargowym oraz różny wolumen 
danej umowy zwracamy się z wnioskiem o jednoznaczne określenie, że Pełnomocnik 
Zamawiających będzie dokonywał zakupu wolumenu w imieniu wszystkich Zamawiających.   

Odpowiedź na pytanie 22: 
Zamawiający informuje, iż ustanowiony zostanie Pełnomocnik Zamawiających, który 
otrzyma odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania zakupu kontaktów terminowych za 
pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii S.A. dla wszystkich Instytutów zrzeszonych w 
ramach przedmiotowego postępowania 
 
 
Pytanie 23: 

    Dotyczy § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ – “Wzór umowy” 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby potwierdzenie dokonanych zgłoszeń do OSD punktów 
poboru objętych daną umową w ciągu 14 dni kalendarzowych od dokonania zgłoszenia było 
przekazane przez Wykonawcę drogą elektroniczną w wiadomości e-mail?  

Odpowiedź na pytanie 23: 
Zamawiający informuję iż wyraża zgodę na zaproponowany przez Wykonawcę termin oraz 
formę przekazania danych. 
 
 
 
Pytanie 24: 
Dotyczy § 11 ust. 2 załącznika nr 3 do SWZ – “Wzór umowy” 

    Zwracamy się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez usuniecie treści:  
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“Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych, że 
podstawowy wolumen zamówienia został wykorzystany oraz rozpoczął korzystanie z 
wolumenu wynikającego z prawa opcji.” 

Wskazujemy, iż systemy bilingowe Wykonawców nie posiadają funkcjonalności umożliwiającej      
kontrolowanie wolumenu w ramach danej umowy do odgórnie przyjętej wartości, tym samym 
wymóg Zamawiającego nie jest możliwy do spełnienia.   

 
Odpowiedź na pytanie 24: 
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy informacji w tym zakresie i nie zmienia zapisu SWZ.  
 
 
Pytanie 25: 

    Dotyczy § 12 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ – “Wzór umowy” 

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od przedmiotowej kary umownej lub o dodanie 
równoważnej kary umownej przysługującej Wykonawcy w sytuacji odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn leżącej po stronie Zamawiającego.  

W ocenie Wykonawcy jednostronny obowiązek pokrywania ewentualnych kar umownych 
narusza zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. 

 
Odpowiedź na pytanie 25: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ i modyfikuje paragraf 12 załącznika nr 
3 do SWZ dodając: 
„16. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za wypowiedzenie Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym albo za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% przewidywanego szacunkowego 

podstawowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 pkt 1  Umowy, 

w stosunku do którego następuje rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym albo 

odstąpienie od Umowy”.    

  
 
 
Pytanie 26: 

    Dotyczy § 12 ust. 4, 6, 10  załącznika nr 3 do SWZ – “Wzór umowy” 

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów dotyczących pokrywania przez Wykonawcę 
dodatkowych kar umownych.  

Wykonawca wyjaśnia, iż przy zachowaniu kar w podanej wysokości ryzyko ich poniesienia 
będzie musiało zostać uwzględnione przy indywidualnej wycenie i tym samym będzie miało 
wpływ na wysokość ceny ofertowej gotowej do zaproponowania przez Wykonawców biorących 
udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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Odpowiedź na pytanie 26: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ.  
 
 
Pytanie 27: 
Dotyczy załącznika nr 3 do Umowy wykonawczej - Zasady ustalania ceny     
jednostkowej za energię elektryczną czynną 

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę godziny zgłaszania zleceń zakupu transzy produktu BASE  
do godziny 9:00.  

Zgłaszanie przez Zamawiającego zleceń zakupu do godziny 13:00 zgodnie z aktualnym 
brzmieniem wzoru umowy spowoduje, że Wykonawca faktycznie będzie w stanie dokonać 
zakupu danej transzy dopiero kolejnego dnia.  

W celu ograniczenia ryzyka Wykonawcy, zwracamy się ponadto z wnioskiem o zmianę zapisu: 
 
“Dodatkowo Strony ustalają, że jeśli w danym dniu obrót na TGE S.A. był równy 0 MWh dla 
produktu BASE, który był przedmiotem zlecenia zakupu, to zlecenie zostanie automatycznie 
anulowane”. 

    na: 

 
“Jeżeli w jednym z trzech dni roboczych poprzedzających dzień zgłoszenia lub w dniu 
zgłoszenia transzy na danym kontrakcie odnotowano mniej niż 5  transakcji, Wykonawca 
może anulować Zgłoszenie. W przypadku, gdy Dzienny Kurs Rozliczeniowy dla danego 
indeksu, którego dotyczy zgłoszenie jest niższy niż Kurs Minimalny na danej Sesji lub wyższy 
niż Kurs Maksymalny na danej Sesji, wówczas Wykonawca może anulować zgłoszenie lub 
rozliczyć je po cenie wyznaczanej jako średnia arytmetyczna Kursu Minimalnego i Kursu 
Maksymalnego na danej Sesji.” 
 

 
Odpowiedź na pytanie 27: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę godziny zgłaszania zleceń zakupu transzy 
produktu BASE na 9:00, jednak zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16 – nowa godzina to  
12:00.  Odnośnie drugiej części pytania - Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na 
modyfikację Załącznika nr 3 do SWZ. 
 
 

Pytanie 28: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wymagań w zakresie  

"3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000,00 zł. " poprzez 
zmniejszenia wymaganej kwoty do 10'000'000,00 zł oraz z racji obecnej sytuacji 
gospodarczej, wysokich cen energii elektrycznej a co za tym idzie wysokimi kosztami 
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zabezpieczeń bieżących na TGE i ograniczonymi przepływami CF w spółkach obrotu, zwracamy 
się o zmniejszenie wadium w postępowaniu przetargowym z obecnej wysokości do wysokości 
400'000,00 zł, powyższe zmiany zwiększą konkurencyjność postępowania poprzez 
zwiększenie potencjalnej liczy wykonawców. 

Odpowiedź na pytanie 28: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ.  
 
 

II 
Zamawiający informuje, iż kwota wskazana w wierszach 80-101, w kolumnach DA-DG,  w 
Załączniku nr 1 do SWZ – OPZ, nie jest kwotą szacunkową ani wartością przeznaczoną na 
realizację zamówienia – wyliczenia te służyły Zamawiającemu wyłącznie na użytek 
wewnętrzny.  

 
 

III 
 
Zamawiający informuje, że termin składania ofert, otwarcia ofert oraz termin 
związania ofertą ulega zmianie.  
 
1. Rozdział 17 pkt 1 i 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.04.2022r. do godz. 11:00 poprzez 
platformę Zamawiającego, dostępną na stronie: 
https://platformazakupowa.pl/pn/pit 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2022r. o godz. 11:30 poprzez odszyfrowanie 
wczytanych na Platformie Zakupowej ofert. 

2. Rozdział 18 pkt 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
 1.Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 22.08.2022 r. 
 
 
 

IV 
 

W związku ze zmianami oraz w ich konsekwencji – zmianą terminu składania i otwarcia 
ofert, Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2a – Formularza cenowego, 
wprowadzając nowy, ujednolicony termin na 19.04.2022.  
Jednocześnie zmianie ulega zapis SWZ, punkt 19.2, zapis ten przyjmuje nowe brzmienie: 
„2. Na potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zobowiązany jest do 
uzupełnienia w Załączniku nr 2a do SWZ – Formularzu Cenowym, odpowiednio w kolumnie 
„D” i „I” notowań odpowiednich kontraktów terminowych, zgodnie z wartościami dla 
Dziennego Kursu Rozliczeniowego, które obowiązywały na dzień 19.04.2022. Powyższe 
dotyczy następujących kontraktów terminowych BASE_Q-3-22, BASE_Q-4-22, BASE_Y-
23”. 
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Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia wiążą wszystkich 
Wykonawców. 
 
 
Załączniki po zmianach: 
- Załącznik nr 1 – OPZ 
- Załącznik nr 2a – Formularz cenowy 
- Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
- Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu w DUUE 
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