
 

 

Katowice, 14.07.2022 r. 

L.dz. 874/2022 

 

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/2/2022 

 

Odpowiedzi na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia dotyczące ww. 

zamówienia publicznego. 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.  zm.) 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 oraz zmianą treści SWZ: 

 

Pytania z dnia 13.07.2022 r. 

 

Pytanie 1.  

SWZ rozdz. IV pkt.4 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu: „Zamawiający nie posiada aktualnie podpisanej 

umowy na sprzedaż energii elektrycznej, nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.” 

1. Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe, czy rozdzielone na 

umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji i 

dlaczego nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 

energii elektrycznej. 



 

 

2. Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach 

pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też 

upoważni do tej czynności Wykonawcę? 

3. Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej. 

4. 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: 

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. Dostarczenie 

energii elektrycznej wykonywane jest przez PGG, Zamawiający nie ma podpisanej 

umowy z zewnętrznym sprzedawcą. 

1. Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji 

energii elektrycznej nr OGL/60021379/C/2022 zawartej z TAURON 

Dystrybucja S.A. w dniu 03.03.2022 r. na czas nieokreślony.  Zamawiający 

nie korzysta jeszcze z usługi dystrybucji energii elektrycznej, nie ma 

zamontowanego licznika. Po zgłoszeniu przez Sprzedawcę zawarcia 

umowy sprzedaży z Zamawiającym, Operator Systemu Dystrybucyjnego 

zamontuje licznik i rozpocznie usługę dystrybucji. W związku z powyższym 

nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 

energii elektrycznej. 

2. Aktualna umowa na dostarczenie mediów nr 612100150 z dnia 06.08.2021 

r. zawartej z PGG S.A. zawarta została na czas określony do dnia 31.08.2022 

r. 

3. 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. 

4. Informujemy, że Zamawiający nie ma  zawartych umów/ aneksów w 

ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają 

zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ. 

Pytanie 2.  

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: 

Zamawiający dostarczy niezbędne dokumenty i dane, w których jest posiadaniu, w 

celu przeprowadzenia procedury zgłoszenia nowego (pierwszego) sprzedawcy. 

 

Pytanie 3.  

Par.3 pkt 1 wzoru umowy 

Informujemy, iż zgodnie ze stanowiskiem Sądu Okręgowego w Warszawie, 

wyrażone w wyroku z dnia 5 kwietnia 2016 r. (sygn. akt XVII AmE 39/15), zgodnie z 

którym: „Bilansowanie handlowe jest realizowane pomiędzy podmiotem 

odpowiedzialnym za bilansowanie, a operatorem systemu przesyłowego (w 

zakresie zgłaszania umów sprzedaży) oraz pomiędzy podmiotem 

odpowiedzialnym za bilansowanie, a sprzedawcą energii (w zakresie rozliczeń za 

niezbilansowanie). W mechanizmie bilansowania odbiorca końcowy nie bierze 

bezpośrednio udziału (o ile nie jest jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za 

bilansowanie handlowe). Nie zawiera on umowy o bilansowanie handlowe, a 

jedynie umowę sprzedaży i o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 

Rozliczanie z tytułu niezbilansowania odbywa się za pośrednictwem sprzedawcy, 

niezależnie od tego, czy sprzedawca jest jednocześnie podmiotem 



 

 

odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, czy jest nim inny podmiot. Podmiot 

zobowiązany do bilansowania handlowego może je prowadzić samodzielnie lub 

wskazać inny podmiot, który będzie świadczył dla niego taką usługę(…).” 

Dopuszczalne jest zatem przyznanie sprzedawcy uprawnienia do zlecenia 

wykonywania obowiązków w zakresie bilansowania handlowego innemu 

podmiotowi. Ponadto rozumienie przez zamawiającego istoty uczestnictwa w 

Grupie Bilansującej jako formy podwykonawstwa przy bilansowaniu handlowym 

poprzez zlecenie bilansowania podmiotowi trzeciemu jest opaczne. Grupa 

Bilansująca jest instytucją Rynku Bilansującego nie mającą odrębnej od 

zamawiającego osobowości prawnej, w której uczestniczy on w celu uzyskania 

najlepszych możliwych kosztów bilansowania na RB. W danym wypadku tworzenia 

Grupy Bilansującej przez Spółki Grupy Kapitałowej do której należy Wykonawca 

można mówić co najwyżej o wspólnym reprezentancie podmiotów bilansowanych 

ale bilansowanie odbywa się nadal kosztem i staraniem uczestników Grupy 

Bilansującej, w tym Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia wzoru umowy w zakresie § 3 ust. 1. Zapis wskazuje, że za 

bilansowanie odpowiedzialny jest Wykonawca, bez wskazywania, czy będzie 

dokonywał bilansowania osobiście, czy za pośrednictwem innego podmiotu.  

Kontrahentem Zamawiającego pozostaje Wykonawca, bez względu na sposób 

organizacji wykonania umowy. 

Pytanie 4.  

Par.6 pkt 2 wzoru umowy 

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych 

pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego. 

W związku z powyższym prosimy o modyfikacje zapisu do: „ Wykonawca 

otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczone, 

jako iloczyn ceny określonej w § 5 pkt 1 netto dla danej grupy taryfowej za 1 kWh 

oraz zużytej energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych 



 

 

przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego za dany okres 

rozliczeniowy do obiektu Zamawiającego, powiększone o podatek VAT. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść § 6 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do 

SWZ i nadaje mu brzmienie:  

2. „Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej 

Umowy obliczone, jako iloczyn ceny określonej w § 5 pkt 1 netto dla danej grupy 

taryfowej za 1 kWh oraz zużytej energii elektrycznej na podstawie danych 

pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego za dany okres rozliczeniowy do obiektu Zamawiającego, 

powiększone o podatek VAT.”  

 

Pytanie 5.  

Par.6 pkt 2 wzoru umowy 

Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo 

energetyczne i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać Sprzedawcy dane 

szacowane, na podstawie których w świetle ww. przepisów Sprzedawca wystawia 

fakturę. Wskazujemy jednocześnie, że Sprzedawca nie może ponosić 

odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD. Zwracamy się z 

prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu mogą 

one prowadzić do składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc ryzyko po 

stronie wykonawców. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. 

 

Pytanie 6.  

Par.7 pkt 1 wzoru umowy 

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, 

dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z 



 

 

zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się 

dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu 

należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o 

zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę 

uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 7.  

Par.8 pkt 3 wzoru umowy 

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 wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie 8.  

Par.9 pkt 1 wzoru umowy 

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, 



 

 

do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do 

OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do 

realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o 

zmodyfikowanie zapisu do treści: „1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży 

energii elektrycznej nastąpi od dnia 1 września 2022 r., lecz nie wcześniej, niż po 

zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 

sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OS 

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. Nie ma zatem potrzeby „rozwiązywania aktualnie obowiązujących 

umów” i przeprowadzania procedury zmiany sprzedawcy. 

Pytanie 9.  

Par.13 wzoru umowy 

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 zmienia treść § 13 ust. 1 i 2 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 

5 do SWZ i nadaje mu brzmienie 



 

 

„1. Strona zapłaci drugiej Stronie karę umowną za odstąpienie od Umowy z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 5% szacunkowego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  

2. Każda ze Stron może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.” 

Pytanie 10.  

Par.13 wzoru umowy 

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 zmienia treść § 13 ust. 5 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 

do SWZ i nadaje mu brzmienie 

„5. Wykonawca pokryje koszty, o których mowa w ust. 4 związane z dostawą energii 

przez sprzedawcę rezerwowego oraz kary umowne w terminie 14 dni od daty 

otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.” 

Pytanie 11.  

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 elektronicznej? 



 

 

Odpowiedź: 

1. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą 

korespondencyjną. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy w formie elektronicznej. 


