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G m i n a 

D Ą B R O W A 

Dąbrowa, dn. 19 lipca 2022 r. 

OR.271.8.2022 

       

 

 

Do wiadomości 

 

Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Zakup energii elektrycznej na 

potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej i obiektów jednostek organizacyjnych                    

w Gminie Dąbrowa”. 

 

 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy 

PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

 

Pytanie 1 – Załącznik nr 1 do SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik 

nr 1a do SWZ – ("Wykaz punktów poboru energii – część 1..."), Załącznik nr 1b do SWZ – 

("Wykaz punktów poboru energii – część 2,,,") 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych części 

zamówienia? 

Odp.: 
Dla cz. 1. - GREEN SA 

Dla cz. 2 – ENTRADE sp. z o.o. 

 

b) Czy dotychczasowe umowy sprzedaży energii elektrycznej (w szczególności dla PPE 

zawartych w części 2) zostały zawarte na czas określony i nie wymagają 

wypowiedzenia? 

Odp.: dotychczasowe umowy zostały zawarte na czas określony. 

 

c) Czy termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej dla PPE zawartych z części 1 to 

01.03.2022 r.? W Załączniku nr 1a do SWZ – ("Wykaz punktów poboru energii – część 1...") 

wskazano deklarowaną datę rozpoczęcia sprzedaży (kolumna BL) - 01.01.2023. 

Odp.:  

Dla cz. 1. - termin rozpoczęcia sprzedaży 01.03.2023 r. 

Dla cz. 2 – termin rozpoczęcia sprzedaży 01.01.2023 r. 
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Pytanie 2 – Załącznik nr 1 do SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik 

nr 1a do SWZ – ("Wykaz punktów poboru energii – część 1..."), Załącznik nr 1b do SWZ – 

("Wykaz punktów poboru energii – część 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 w oddzielnych 

polach/kolumnach zastawienia); 

- 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.   

Odp.: Zamawiający przekaże wszelkie dane i dokumenty konieczne do zmiany sprzedawcy 

niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 3 – Załącznik nr 2/3 do umowy stanowiącej Załącznik nr 2a/2b do SWZ 

("Projektowane postanowienia umowy dla części 1/2") - Pełnomocnictwo 

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 (druk w załączeniu)? 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? 

Odp.: Zakres pełnomocnictwa jest wystarczający dla wykonania procedury zmiany 

sprzedawcy i utrzymania relacji w ramach trwającej umowy. 
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Pytanie 4 –  §5 ust. 3, §2 ust. 10 Załącznika nr 2a/2b do SWZ ("Projektowane postanowienia 

umowy dla części 1/2") 

Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest 

możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym 

prosimy o modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może zmienić moc 

umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie 

zamówienia grup taryfowych”. 

Odp.: 

Załącznik nr 2a i 2b do SWZ w par. 11 ust.3 lit. a przybierają treść: 

zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - zmiany te mogą spowodować 

zmianę ilości punktów poboru energii (ppe),  grupy taryfowej, mocy umownej lub 

wartości zawartej Umowy, przy czym dodanie nowych ppe i zmiany grup taryfowych 

nastąpią w obrębie grup taryfowych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, 

natomiast zwiększenie dostaw z uwzględnieniem postanowień art. 214, ust. 1 pkt 8 

ustawy Pzp. 

 

 

Pytanie 5 – §6 ust. 1 Załącznika nr 2a/2b do SWZ ("Projektowane postanowienia umowy dla 

części 1/2") 

Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowną 

w rozliczeniach dla punktów poboru w grupach taryfowych: C21, C11, C12a, C12b oraz G11 

jest kilowatogodzina [kWh]. 

Czy Zamawiający dopuszcza / wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii 

elektrycznej dla punktów w ww. grupach taryfowych w jednostkach im dedykowanych, tj. 

wyrażonych w zł/kWh netto (1 MWh=1000 kWh) tożsamych z ceną jednostkową określoną 

w formularzu oferty wyrażoną w zł/MWh? 

Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady 

uczciwej konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, 

którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SWZ 

wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba Wykonawców. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozliczanie zużycia energii elektrycznej w cenach 

jednostkowych odpowiadającym  odpowiednim jednostkom zużycia energii stosowanym 

przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 6 – §7 ust. 1-3 Załącznika nr 2a/2b do SWZ ("Projektowane postanowienia umowy 

dla części 1/2") 

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. Odp.: Zamawiający akceptuje propozycję. 
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Pytanie 7 – Załącznik nr 1b do SWZ – ("Wykaz punktów poboru energii – część 2,,,") – 

kolumna G „Sposób fakturowania”, §7 ust. 2 Załącznika nr 2b do SWZ ("Projektowane 

postanowienia umowy dla części 2") 

Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia jednej faktury VAT dla 

poszczególnych odbiorców (w ramach jednego NIP), obejmującej więcej niż 1 PPE, 

z dołączonym załącznikiem, zawierającym wykaz zużycia dla każdego punktu poboru 

osobno? 

Odp.: Zamawiający wskazał adresy Odbiorców i wg nich dopuszcza wystawienie faktury 

rozliczającej ppe tego Odbiorcy. 

 

Pytanie 8 – §7 ust. 5 drugie zdanie Załącznika nr 2a/2b do SWZ ("Projektowane 

postanowienia umowy dla części 1/2") 

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest 

w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę. Wykonawca nie ma 

możliwości automatycznego przedłużenia terminu płatności faktury. W związku z 

powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do następującej 

treści:  

„(…) W przypadku dostarczenia Nabywcy faktury VAT po 16 dniach od daty jej 

wystawienia, termin płatności faktury zostanie na pisemny wniosek Nabywcy wydłużony. 

Wówczas Nabywca zobowiązany jest do zapłaty należności wynikającej z faktury w terminie 

do 14 dni od daty jej otrzymania. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie 

dłuższym niż 16 dni od daty wystawienia ciąży na Nabywcy. 

Odp.: Załącznik nr 2a i 2b w §7 ust. 5 pozostanie bez zmiany. 

 

Pytanie 9 – §7 ust. 6 Załącznika nr 2a/2b do SWZ ("Projektowane postanowienia umowy dla 

części 1/2") 

Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury 

przez Zamawiającego do 30 dni od daty dostarczenia ostatecznej decyzji 

o rozpatrzeniu reklamacji. Informujemy, że zgodnie z 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, poprzez określenie, iż „Złożenie 

reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.” 

Odp.: Załącznik nr 2a i 2b do SWZ w §7 ust. 6 pozostanie bez zmiany. 

 

Pytanie 10 – §7 ust. 7 Załącznika nr 2a/2b do SWZ ("Projektowane postanowienia umowy 

dla części 1/2") 

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”. 

Odp.: Załącznik nr 2a i 2b do SWZ w §7 ust. 7 pozostanie bez zmiany. 
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Pytanie 11 – §8 ust. 11 lit. a) i b) Załącznika nr 2a/2b do SWZ ("Projektowane postanowienia 

umowy dla części 1/2") 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Rozwiązanie 

(wypowiedzenie) umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć 

sytuacji szczególnych i wyjątkowych wyszczególnionych w art. 456 Prawa zamówień 

publicznych, przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy  przez 

Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia, wskazane w 

przedmiotowych zapisach, nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego i w ten 

sposób godząc w zasadę proporcjonalności mająca zastosowanie w zamówieniach 

publicznych. Możliwość zerwania przez zamawiającego kontraktu z błahych powodów daje 

temu zamawiającemu nie proporcjonalne uprawnienie w świetle oczekiwanej trwałości 

umowy rozchwiewając równowagę stron i ekwiwalentność świadczeń. 

Odp.: Załącznik nr 2a i 2b do SWZ  w §7 ust. 11 lit a i b  pozostanie bez zmiany. 

 

Pytanie 12 – §8 ust. 1 Załącznika nr 2a/2b do SWZ ("Projektowane postanowienia umowy 

dla części 1/2"); Rozdział II, pkt 4 SWZ 

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: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem ……., lecz nie 

wcześniej, po zawarciu umów dystrybucyjnych, po pozytywnie przeprowadzonej procedurze 

zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. Umowa obowiązuje do 

31.12.2023 r.”. 

Odp.: Załącznik nr 2a i 2b w §8 ust. 1  pozostanie bez zmiany. Zamawiający zwraca uwagę, 

że decyzja OSD o pozytywnej weryfikacji jest ostatnią czynnością dopuszczającą do zmiany 

sprzedawcy, zatem opisywanie czynności wcześniejszych mija się z celem.  

 

 

Pytanie 13 - §9 ust. 3-4 Załącznika nr 2a/2b do SWZ ("Projektowane postanowienia umowy 

dla części 1/2") 

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kary umownej 

w odniesieniu do kary za brak powiadomienia, o którym mowa w §2 ust. 3 w wysokości 1000 

zł za każdy dzień opóźnienia zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco 

wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu 

cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy 

na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i 

obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy 

zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla 
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Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie 

powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów. 

Odp.: Zamawiającego dziwi rozważanie Wykonawcy na temat ryzyk związanych                    

z nienależytym wykonaniem  umowy. Zamawiający liczy na współpracę z profesjonalna 

firmą. Zapisy o karach pozostaną bez zmiany,. 

 

Pytanie 14 – §9 Załącznika nr 2a/2b do SWZ ("Projektowane postanowienia umowy dla 

części 1/2") 

Wykonawca zwraca się z prośbą 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. 

Odp.: Załącznik nr 2a i 2b w §9 pozostanie bez zmiany. 

 

Pytanie 15– Załącznik nr 1 do SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"), 

Załącznik nr 1a do SWZ – ("Wykaz punktów poboru energii – część 1..."), Załącznik nr 1b do 

SWZ – ("Wykaz punktów poboru energii – część 2,,,") 

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych 

pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 

jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych 

dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. 

W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania 

danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy 

wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze 

wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD 

jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń. 

Odp.: Zamawiający nie prowadzi ewidencji, co do terminów składanych przez OSD 

faktur, tym bardziej, że są nieregularne. 

 

Pytanie 16 – Rozdział III, pkt 11 SWZ, pkt D.9) Załącznika nr 3 do SWZ („Formularz 

Ofertowy”), ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ ("SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA") - Podstawowe informacje dla części 1/2 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy/umów drogą 

korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentów jednostronnie podpisanych umów (wraz z 

niezbędnymi do ich zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy? 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy/umów drogą 

elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Czy Zamawiający przygotuje ww. dokumenty umowy/umów? 

Odp.: Umowy zostaną przygotowane przez Zamawiającego. Umowa może zostać podpisana w 

ramach elektronicznej wymiany korespondencji z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego 
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Pytanie 17 – §7 ust. 3 Załącznika nr 2a/2b do SWZ ("Projektowane postanowienia umowy 

dla części 1/2") 

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 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. 

Odp.: Proszę o wskazanie adresu. 

 

Pytanie 18 – §2 ust. 1 Załącznika nr 2a/2b do SWZ ("Projektowane postanowienia umowy 

dla części 1/2") 

Mając na względzie informację podaną w §2 ust. 1 Załącznika nr 2a/2b do SWZ 

("Projektowane postanowienia umowy dla części 1/2") Wykonawca zwraca się do 

Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie poprawności danych podanych w Załączniku nr 1a 

do SWZ – ("Wykaz punktów poboru energii – część 1..."), i Załączniku nr 1b do SWZ – 

("Wykaz punktów poboru energii – część 2,,,").  

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych 

danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących 

poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Z uwagi 

na powyższe zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w §5 Załącznika nr 2a/2b do SWZ 

równoważnego zapisu dotyczącego zobowiązania Zamawiającego o treści: „Zamawiający 

ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych dokumentów (w tym 

umów) oraz danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.” 

Odp.: Zamawiający dokonał weryfikacji ppe przed wszczęciem postepowania i nie widzi 

potrzeby potwierdzania poprawności danych. 

 

Pytanie 19 – §8 ust. 5 Załącznika nr 2a/2b do SWZ ("Projektowane postanowienia umowy 

dla części 1/2") 

Zwracamy uwagę na fakt, iż wskazany w przedmiotowym zapisie termin 

zawiadomienia Zamawiającego może być niemożliwy do spełnienia z przyczyn obiektywnie 

niezależnych od Wykonawcy. Uwzględniając rygor niewypełnienia przedmiotowego 

obowiązku, prosimy o stosowne wydłużenie danego terminu do 7 dni roboczych od chwili 

zaistnienia danego zdarzenia. Wprowadzanie nierealistycznie krótkich terminów może nie 

dostatecznie zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami i jawi się 

jako nieproporcjonalny. 

Odp.: W zasadzie każda czynność uniemożliwiająca złożenie informacji może być 

rozpatrywana w kontekście przyczyn obiektywnie niezależnych od Wykonawcy.                     

http://www.gminadabrowa.pl/
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W przypadku opisanym powyżej Wykonawca, który utraci POB lub koncesję naraża 

Zamawiającego na koszty związane z wejściem w życie umowy rezerwowe. 

Zamawiający uznaje, że tego rodzaju zdarzenie winno mieć natychmiastowe 

odzwierciedlenie w przekazywanej informacji. I nie ma tu nic do rzeczy kwestia 

uczciwej konkurecji, a raczej rodzi się podejrzenie nieuczciwego traktowania 

Zamawiającego przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 20 – §8 ust. 8 i 12 Załącznika nr 2a/2b do SWZ ("Projektowane postanowienia 

umowy dla części 1/2") 

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek 

pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie 

dodatkowego 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 wskazanych zapisów do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne: 

„Wykonawca może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej 

w przypadku, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą co najmniej przez okres 30 dni po upływie 

terminu płatności.“ 

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. 

Odp.: Załącznik nr 2a i 2b do SWZ w §8 ust. 8 i 12 pozostanie bez zmiany. 

 

Pytanie 21 – §8 ust. 9 Załącznika nr 2a/2b do SWZ ("Projektowane postanowienia umowy 

dla części 1/2") 

Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy może nastąpić 

z przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji 

zgłoszenia przez OSD). Zapisy umożliwiające Zamawiającemu odstąpienie od umowy 

w takim przypadku wydają się być nieuzasadnione, w związku z czym zwracamy się 

z prośbą o ich usunięcie lub o doprecyzowanie, iż Zamawiający może od umowy odstąpić 

jedynie w przypadku, gdy opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Odp.: Załącznik nr 2a i 2b do SWZ w §8 ust. 9 pozostanie bez zmiany.  

 

Pytanie 22 – pkt 2 Załącznika nr 1 do SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"), 

Rozdział II – Wymagania stawiane wykonawcy, pkt 1, ppkt 5 Przedmiot zamówienia, 

Załącznik nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy odkupu energii OZE 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o rezygnację z ewentualnego obowiązku odkupu 

energii elektrycznej wytworzonej wg średnioważonej miesięcznej cenie BASE dla Rynku 

Dnia Następnego publikowanej na www.tge.pl w „Raport Miesięczny” przez Towarową 

Giełdę Energii (TGE) dla danego cyklu rozliczeniowego. 

W przypadku brak zgody na powyższe, czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy 

zakupu nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji wytwórczej 

z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd 

Spółki, który uwzględniał będzie wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą 

z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833 ze zm.) oraz 

zaproponowaną przez Wykonawcę ceną. 

Odp.: Zamawiający nie może przyjąć proponowanego rozwiązania, bowiem jest ono 

nieprecyzyjne i nie zawiera istotnych dla sprawy postanowień. 
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D Ą B R O W A 

Pytanie 23 – Czy Zamawiający posiada:  

a. status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.               

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest 

podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł 

energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii,  

b. status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy                        

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze 

zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną 

wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod 

warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu 

przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

(Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.) ? 

Odp.: Punkty poboru energii nie są powiązane z instalacjami wytwórczymi.  

 

Pytanie 24 – Czy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy pozyskiwać 

energię z  innego źródła wytwórczego, np. (instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe) 

Odp.: Tak, ale tylko w przypadku, gdy pozyska środki dotacyjne na budowę instalacji 

wytwórczych. 

 

Pytanie 25 – Jaką należy zastosować stawkę Vat przy przeliczeniu wartości zamówienia? 

Zwracamy się z prośba 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. 

Odp.: Zamawiający umieścił w kolumnie C formularza ofertowego stawkę podatku 

VAT, jaką Wykonawca powinien zastosować przy obliczaniu ceny oferty. 

 

 

 

Pytanie 26 – Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego okresu w którym Zamawiający 

planuje budowę mikroinstalacji wytwórczych.  

Odp.: Zamawiający nie może określić terminu budowy instalacji wytwórczych, bowiem 

nie ma informacji o możliwości pozyskania środków dotacyjnych. 

 

Pytanie 26 – Czy w przypadku powstania instalacji Zamawiający wyłączy je z postępowania? 

Odp.: Zamawiający po to umieścił umowę odkupu energii, aby w takiej sytuacji ją 

wykorzystać. 

 

http://www.gminadabrowa.pl/
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Pytanie 27 – Czy Zamawiający będzie miał status wytwórcy energii elektrycznej czy 

prosumenta? 

Odp.: Prawdopodobnym jest status wytwórcy energii, jednak nie wyklucza się 

możliwości skorzystania w ramach net-billingu ze statusu prosumenta, ale wówczas ppe 

zostanie z umowy osunięty. 

 

Pytanie 28 – Na ilu PPE Zamawiający planuje budowę mikroisntalacji? 

Odp.: W obecnej sytuacji nie można określić ilości instalacji, które zostaną 

wybudowane. 

 

Pytanie 29 – W SWZ wskazali Państwo, iż dla cz 1 wolumen będzie wynosił 163,737 mwh, 

natomiast z wykazu PPE wynika, że wolumen ten opiewa na 136,452 mwh.  

Identyczna sytuacja jest z częścią 2-gą. W SWZ wolumen wynosi 403,676 mwh, natomiast                 

w wykazie PPE 323,320 mwh. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie ilości 

energii, która planują Państwo zakupić.  

Odp.: SWZ, ust. 10, p. 1 przybiera treść: 

1.      Cena oferty winna być obliczona zgodnie ze wzorem wskazanym w Formularzu 

ofertowym. 

 Dla części 1 - oświetlenie przestrzeni publicznej: 

ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ: 

Cena 

jednostkowa 

netto za 

1 MWh 

Szacowane 

zużycie energii 

w okresie 

trwania umowy 

Łączna cena 

netto (A*B) 

VAT 

( 5% z C) 

Łączna cena oferty 

brutto 

(C+D) 

zł/MWh MWh zł zł zł 

A B C D E  
136,453 

   

W ten sposób obliczona cena brutto podana w złotych jest uważana za cenę ofertową i będzie 

brana pod uwagę przy ocenie ofert. 

Dla części 2  - dla potrzeb obiektów jednostek organizacyjnych Gminy: 

ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ: 

Cena 

jednostkowa 

netto za 

1 MWh 

Szacowane 

zużycie energii 

w okresie 

trwania umowy 

Łączna cena 

netto (A*B) 

VAT 

( 5% z C) 

Łączna cena oferty 

brutto 

(C+D) 

zł/MWh MWh zł zł zł 

A B C D E  
377,32 

   

 

 

 

Wójt Gminy Dąbrowa 
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