Pisz, dnia 2 czerwca 2021r.

Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu
Or.272.1.4.2021

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), udziela odpowiedzi na zapytania złożone do treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą: Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.10.2021r.
do 31.03.2023r., postępowanie nr Or.272.1.4.2021, tj.:

Pytanie 1
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty potrzebne 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 dokumentów
dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- 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 na pytanie 1
Informację w sprawie dokumentów, sposobu przekazania danych zamawiający zamieścił w SWZ
Rozdział XX pkt 4, 5.
„4. Wraz z umową zamawiający przekaże wykonawcy dokumenty rejestrowe (kserokopie) zamawiających
(odbiorców), decyzja o nadaniu nr NIP i Regon, wypis z KRS oraz dokumenty potwierdzające umocowanie do
działania w imieniu (zamawiającego) odbiorcy i kserokopie wypowiedzeń umów (o ile dotyczy).
5.Wymagane przez OSD dane do zmiany sprzedawcy:
- Nazwa punktu poboru
- Adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer domu/lokalu/działki, kod pocztowy)
- Numer PPE
- Parametry dystrybucyjne (moc umowna, grupa taryfowa)
- Szacowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy [MWh]
- Nabywca (nazwa, adres, NIP)
- Odbiorca (nazwa, adres)
- Dane do przesyłania faktur
- Operator Systemu Dystrybucyjnego
- Obecny sprzedawca
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- Zmiana sprzedawcy (pierwsza/kolejna)
- Okres dostaw (od - do)
przekazane zostaną w formie tabelarycznej w wersji edytowalnej na wskazany przez wykonawcę
adres e-mail. „

Pytanie 2
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 według 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?
Odpowiedź na pytanie 2
Informację w sprawie Pełnomocnictwa zamawiający zamieścił:
Rozdział XX pkt 3 „Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa do
zgłoszenia w imieniu zamawiającego (odbiorcy) umowy, reprezentowania zamawiającego (odbiorcy) w procesie
zmiany sprzedawcy. Zamawiający dopuszcza udzielenie Pełnomocnictwa na wzorcu wykonawcy, pod
warunkiem uprzedniego zaakceptowania treści upoważnienia.” Tak, zamawiający będzie odpowiadał za
treść udzielonego Pełnomocnictwa.

Pytanie 3
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 podjęcie dalszych
czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź na pytanie 3
W odniesieniu do wszystkich PPE zamawiający (odbiorcy) posiadają status odbiorcy, wobec czego
przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art.4j ust.1
ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r./. Zamawiającemu nie są znane okoliczności
uprawniając e OSD do wstrzymania / zablokowania procesu zmiany sprzedawcy.

Pytanie 4
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 4
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur za
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

Pytanie 5
1. Czy Zamawiający będzie koordynował proces przygotowania, podpisywania i przesyłania do
Wykonawcy umów sprzedaży, zawartych przez wszystkie jednostki organizacyjne ujęte
w przedmiotowym postępowaniu?
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej?
Odpowiedź na pytanie 5
Zamawiający planuje podpisanie wszystkich umów w tym samym czasie i wyznaczonym miejscu
przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów drogą
korespondencyjną wyłącznie w przypadku wprowadzenia przez Rząd RP, w związku z sytuacją
epidemiczną, dodatkowych obostrzeń lub lockdown-u. W takiej sytuacji zamawiający uzgodni
z wykonawcą szczegółowy tryb postępowania.

Pytanie 6
SWZ – XVI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zw. z Załącznikiem nr 8 do SWZ §19 oraz z Załącznikiem nr 9 do SWZ - §19
Mając na uwadze fakt, że Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy cytuję : „Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w łącznej wysokości 5% wartości
zawieranych umów[..]” oraz to, że przedmiotowe postępowanie przetargowe zakłada podpisanie
33 umów, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie
umowy generalnej, w której zostanie wskazana wartość całego zamówienia oraz wysokość
wymaganego zabezpieczenia zgodnie z obecnymi zapisami umowy i do tej umowy zostanie
wystawione jedno zabezpieczenie należytego wykonania umowy ?
Odpowiedź na pytanie 6
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 7
SWZ – XVI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zw. z Załącznikiem nr 8 do SWZ §19 oraz z Załącznikiem nr 9 do SWZ - §19
Zwracamy się z prośbą o informację czy wzór gwarancji będzie uzgadniany z głównym
zamawiającym w imieniu swoim i dla wszystkich jednostek?
Odpowiedź na pytanie 7
Informacja zamieszczona jest w SWZ Rozdział XVI pkt 8 zdanie trzecie: „Zamawiający (Powiat Piski
w imieniu własnym i pozostałych zamawiających) w terminie 3 dni roboczych akceptuje treść dokumentu lub
wskazuje zapisy wymagające zmiany bądź doprecyzowania”.

Pytanie 8
SWZ – XVI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zw. z Załącznikiem nr 8 do SWZ §19 oraz z Załącznikiem nr 9 do SWZ - §19
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Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu na przedłożenie Zamawiającemu do
akceptacji treści dokumentu, uwzględniającego wymagania Zamawiającego, do 10 dni roboczych od
daty powiadomienia o wyborze oferty.
Odpowiedź na pytanie 8
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. W zakreślonym przez zamawiającego terminie
wykonawca ma przedstawić projekt, a nie właściwy dokument. Wymagane przez zamawiającego
zapisy gwarancji wskazane zostały jednoznacznie w SWZ.

Pytanie 9
Załącznik nr 8 do SWZ - §2 w zw. z Załącznikiem nr 9 do SWZ - §2
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dostosowanie zapisu do aktualnego stanu prawnego.
Odpowiedź na pytanie 9
Zamawiający wprowadził zmianę „(…) oraz w oparciu o ustawę z dnia 19 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych”.

Pytanie 10
Załącznik nr 8 do SWZ - §12 ust. 3 w zw. z Załącznikiem nr 9 do SWZ - § 12 ust. 3
Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić,
w
jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu
prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu
płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty
powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe
z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku
dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na
zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur
VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia
Odpowiedź na pytanie 10
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 11
Załącznik nr 8 do SWZ - §12 ust. 7 w zw. z Załącznikiem nr 9 do SWZ - § 12 ust. 7
Zamawiający określił, iż w pewnych okolicznościach złożona reklamacja powoduje wstrzymanie
płatności faktury przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie art. 488 Kodeksu Cywilnego,
dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi
w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia odbiorcy od obowiązku terminowej
zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację
przedmiotowego zapisu do słów „Złożenie reklamacji w żadnym przypadku nie zwalnia
Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności. Po rozpatrzeniu przez Wykonawcę
reklamacji w zakresie rozliczeń, Zamawiającemu zostanie wystawiona stosowna korekta faktury”.
Odpowiedź na pytanie 11
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Zapis jest zgodny z obowiązującymi przepisami:
„§ 1. Świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (świadczenia wzajemne) powinny być
spełnione jednocześnie, chyba że z umowy (…) wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego
świadczenia.”
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Pytanie 12
Załącznik nr 8 do SWZ - §12 ust. 8 w zw. z Załącznikiem nr 9 do SWZ - §12 ust. 8
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Wykonawca nie może ponosić
odpowiedzialności za rzetelność danych, przekazywanych przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie 12
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie wniesienia reklamacji, którą wykonawca winien
rozpatrzyć w ciągu 14 dni. Zamawiający nie może wyrazić zgody na wydatkowanie środków
publicznych w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wykazanych zużyć.

Pytanie 13
Załącznik nr 8 do SWZ - §14 ust. 2 w zw. z Załącznikiem nr 9 do SWZ - §14 ust. 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
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 na pytanie 13
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Zapis nie jest sprzeczny z obowiązującymi
przepisami. Wykonawcy w przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur przysługuje prawo
naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Pytanie 14
Załącznik nr 8 do SWZ - §18 w zw. z Załącznikiem nr 9 do SWZ - § 18
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 na pytanie 14
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Kary przysługujące wykonawcy i zamawiającemu są tożsame, z takim zastrzeżeniem, że
w przypadku utraty przez wykonawcę uprawnień / umów / koncesji, które są niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia zamawiający przewidział karę umowną w wysokości 20%
wartości wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust.2. Jest to uzasadnione skutkami jakie wynikają
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dla zamawiającego (odbiorców) w przypadku zaistnienia takich okoliczności. W takiej bowiem
sytuacji odbiorca, bez wiedzy i bez możliwości podjęcia jakichkolwiek środków zaradczych, popada
w dostawy rezerwowe, które na terenie PGE Dystrybucja wynoszą netto np. dla najpopularniejszej
grupy taryfowej C11 743,80 zł/MWh + opłata handlowa 33,00 zł.

Pytanie 15
Załącznik nr 8 do SWZ - §18 ust. 6 w zw. Załącznikiem nr 9 do SWZ - §18 ust. 6
Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu
energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty
wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą
o określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego
będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii,
która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą.
Poszkodowany nie może wzbogacać się wartością odszkodowań. Taki zapis jest sprzeczny
z przepisami kodeksu cywilnego o naprawianiu szkody i rażąco nieproporcjonalny w świetle zasad
udzielania zamówień publicznych.
Odpowiedź na pytanie 15
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Zgodnie z treścią §18 ust.2 Załącznika nr 8 i 9
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu (Nabywcy / Odbiorcy) karę umowną za odstąpienie od
Umowy / rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego, z innych niż opisane w ust.1, z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego
w §11 ust.2”

Pytanie 16
Załącznik nr 8 do SWZ - §21 ust. 2 w zw. z Załącznikiem nr 9 do SWZ - §21 ust. 2
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów
potwierdzających zdolność do realizowania przedmiotowej umowy, do 14 dni roboczych od daty
otrzymania wezwania.
Odpowiedź na pytanie 16
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Zakreślony przez zamawiającego termin 3 dni
roboczych dotyczy wyłącznie sytuacji „(…) budzącej uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia (w szczególności uzyskania informacji
o objęciu dostawami rezerwowymi pomimo wcześniejszego pozytywnego przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy, bądź opublikowanie przez OSD informacji o zawieszeniu realizacji Umowy GUD)”, co stanowi
realne zagrożenie zakupu energii w ramach dostaw rezerwowych.

CZŁONEK ZARZĄDU
/-/ Waldemar Brenda
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