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Powiat Kępiński  
ul. Kościuszki 5  
63-600 Kępno 

 
Kępno, dnia 16 września 2022r.  

 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Kępińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 
01.01.2023r. do 31.12.2024r.”, oznaczenie sprawy: AB.272.10.2022. 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 
Niniejszym zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oraz wnioski o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), które wpłynęły w dniu 13 września 2022r. 

 

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 czym prosimy o 
przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami. 
Odpowiedź 
Zamawiający są uprawnieni do wyboru sprzedawcy na podstawie art. 4j ust.1 ustawy Prawo 
energetyczne.  

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;  
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy; 
- numer ewidencyjny  
- numer PPE; 
- oddziały OSD dla poszczególnych PPE  
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Odpowiedź 
Dane do zmiany sprzedawcy zostaną przekazane zgodnie z opisem zawartym w SWZ Rozdział 
XX pkt 5 i 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 
Zamawiający nie ma zawartych takich umów. 

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? 
c) ile umów będzie zawartych 
Odpowiedź 
Ad. 1 Tak 
Ad 2. Rozliczenia maja być prowadzone zgodnie z SWZ Rozdział XVIII pkt 11 - Rozliczenia 
prowadzone mają być wg jednostek / danych do przesyłania faktur 
Ad. 3. Zgodnie z SWZ Rozdział XVIII pkt 1 

Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy ?  
Odpowiedź 
Tak, zgodnie z zapisami SWZ Rozdział III pkt 14 ppkt 1  

Pytanie 6: 
Czy umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na czas 
określony, czy nieokreślony? 
Odpowiedź 
Zgodnie z zapisami  SWZ Rozdział III pkt 15 

Pytanie 7: 
Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym ? 
Odpowiedź 
Zamawiający przewidują podpisanie wszystkich umów w tym samym czasie, we wskazanym 
przez zamawiającego miejscu, z zachowaniem reżimu sanitarnego. W tym celu wykonawca, 
którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, otrzyma zaproszenie na podpisanie 
umów.  
Zamawiający dopuszcza również możliwość zawarcia umów na odległość z zastosowaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub korespondencyjnie, z takim zastrzeżeniem że: 
- Data podpisania umów wyznaczona zostanie przez zamawiającego 
- Przed złożeniem podpisu przez zamawiającego (Stronę Umowy) wykonawca wniesie 
skutecznie zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
- Nie dostarczenie w wyznaczonym przez zamawiającego terminie Stronie Umowy (lub 
Pełnomocnikowi) podpisanej przez wykonawcę umowy, uznane zostanie za uchylenie się 
wykonawcy od podpisania umowy. 
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W przypadku uzasadnionych obaw zamawiającego co do prawidłowego procesu podpisania 
umów, zamawiający może nie wyrazić zgody na zawarcie umów drogą korespondencyjną / 
na odległość. 

Pytanie 8: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej w grupie 
taryfowej Bxx w jednostce zł/ MWh ?  
Odpowiedź 
Tak, zgodnie z treścią SWZ Rozdział XVIII pkt 13. 

Pytanie 9: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej w przypadku 
nieprzekazania przez OSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do 
Wykonawcy? 
Odpowiedź 
Zgodnie z treścią SWZ Rozdział XVIII pkt 8 - Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur 
na podstawie zużyć szacunkowych sporządzonych przez wykonawcę – zakaz nie dotyczy 
szacunkowych zużyć wykazywanych przez OSD. 

Pytanie 10: 
Czy którykolwiek z PPE wskazanych w załączniku nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f  do SWZ posiada 
status wytwórcy lub prosumenta?  Czy którykolwiek z PPE posiada zainstalowaną 
fotowoltaikę ?  
Odpowiedź 
Nie, zamawiający w odniesieniu do PPE objętych postępowaniem nie posiadają statusu 
wytwórcy lub prosumenta. 

Pytanie 11: 
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS)  
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?  
Odpowiedź 
Zgodnie z treścią SWZ Rozdział XX pkt 5. 

Pytanie 12: 
Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego ? Jeśli tak, to prosimy o jego 
wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.  
Odpowiedź 
Zgodnie z treścią SWZ Rozdział III pkt 10 „Informacja w sprawie wyboru dostawcy 
rezerwowego zostanie przekazana wraz z danymi do zmiany sprzedawcy (Rozdział XX SWZ).” 

Pytanie 13: 
Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT jaką należy zastosować w ofercie - Czy ma to 
być tymczasowo obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej tj. 5 %, 
czy może zwykła stawka 23 %. 
Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne % 
stawki podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania ofert. 
Jednocześnie informujemy, ze rozliczenia za pobraną energię elektryczną, prowadzone będą 
według obowiązujących przepisów prawnych.  
Odpowiedź 
Zamawiający jednoznacznie wskazał w SWZ Rozdział XIII pkt 3 oraz w Formularzu Oferty : 

“Dla potrzeb porównania złożonych ofert do obliczenia ceny brutto należy przyjąć podstawową 

stawkę podatku VAT tj. 23%. Dla potrzeb ustalenia ceny netto za MWh należy przyjąć podatek 

akcyzowy w kwocie 5 zł/MWh.” 
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Pytanie 14: 
SWZ rozdział III pkt. 20 – wnioskujemy o wykreślenie wskazanego zapisu, gdyż raporty lub 
zestawienia nie stanowią przedmiotu zamówienia, a ich generowanie wiąże się z wyższą ceną 
ofertową.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

Pytanie 15: 
Par. 1 ust. 5 pkt 13)  wzoru umowy – załącznik nr 8 i 8a do SWZ – wnioskujemy o zmianę 
dziennika ustaw prawa energetycznego na Dz. U. z 2022 poz. 1385 
Odpowiedź 
Zamawiający wprowadził stosowaną zmianę. 

Pytanie 16: 
Par. 14 ust. 2 wzoru umowy zał. nr 8 i 8a do SWZ: wnioskujemy o wykreślenie części zdania w 
brzmieniu; "pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących 
należności oraz powiadomienia Zamawiającego (Odbiorcy faktury) na piśmie (lub w postaci 
elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail) o zamiarze wstrzymania 
sprzedaży energii elektrycznej do danego punktu poboru". Sprzedawca energii elektrycznej 
nie ma obowiązku informowania o wstrzymaniu dostaw energii elektrycznej z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający, ma obowiązek uiszczać opłaty za 
faktury terminowo. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

Pytanie 17: 
Par. 16 ust. 2 pkt 3) wzoru  umowy – zał. nr 8 i 8a, wnioskujemy o dopisanie na końcu zdania 
tekst w brzmieniu: "lub powodów wskazanych w § 14" 
Odpowiedź 
Zamawiający wprowadził stosowaną zmianę, tym samym §16 ust. 2 pkt 3 otrzymuje 
brzmienie: 
„Wykonawca przed upływem terminu obowiązywania niniejszej Umowy zaprzestanie dostaw energii 
elektrycznej, o ile zaprzestanie dostaw nie wynikało z uzgodnień dokonanych z Zamawiającym  
(Porozumienie / Aneks) lub okoliczności wskazanych w §14” 

Pytanie 18: 
Par. 18 ust. 2 wzoru umowy – zał. nr 8 i 8a do SWZ: wnioskujemy o wykreślenie , gdyż zapis 
jest tożsamy z ust. 3.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

Pytanie 19: 
Par. 18 ust. 4 wzoru umowy – zał. nr 8 i 8a do SWZ: wnioskujemy o wykreślenie zdania 2 w 
brzmieniu: "W przypadku braku spłaty w  wyznaczonym terminie Zamawiający (Odbiorca 
faktury) na podstawie niniejszej Umowy ma prawo potrącić naliczoną karę umowną z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy". 
Przy automatycznym potrącaniu kar, Wykonawca nie ma możliwości podjąć jakichkolwiek 
działań zmierzających do niepotrącania kary i pomyślnego załatwienia sprawy.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 
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Pytanie 20: 
Par. 19 ust. 5 wzoru umowy- zał. nr 8 i 8a do SWZ: wnioskujemy  o wykreślenie  zdania 
ostatniego w brzmieniu: "Powyższe dokonywane jest poprzez jednostronne oświadczenie 
Zamawiającego o potrąceniu wzajemnych wierzytelności" 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

Pytanie 21: 
Wnioskujemy o dodanie do par. 18 wzoru Umowy – zał. nr 8 i 8a do SWZ, 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;   

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. 
 
 

Starosta Kępiński 

/-/ Robert Kieruzal 


