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Aquapark Granit 
Strzelińskie Centrum  
Sportowo-Edukacyjne Sp. z o. o. 
ul. gen. L. Okulickiego 10 
57-100 Strzelin 
tel.: 71 790 26 30 

 
Strzelin, 27.04.2021 r.  

 

 

Do Wszystkich 

Wykonawców 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, którego 

przedmiotem jest: „Zakup energii elektrycznej dla Aquapark Granit Strzelin” Znak sprawy: 

SCS-E36/2021 

 

 

 

 Na podstawie art. 286 ust. 1 oraz art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z 

dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – 

Strzelińskie Centrum Sportowo – Edukacyjne Sp. z o.o. w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) poniżej udziela odpowiedzi: 

 

 

Pytanie 1: SWZ, Rozdział 5, pkt 5.2 – W tabeli w pkt. 4 wskazana jest grupa taryfowa C21 natomiast 

w załączniku nr 1A do SWZ i w Załączniku nr 8 do SWZ podana jest grupa taryfowa C11. Czy 

Zamawiający planuje od dnia 01.06.2021r. zmienić grupę taryfową na C21/C11 czy też jest to omyłka 

pisarska? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia grupy taryfowej. Jest to oczywista omyłka. Zamawiający 

zmienia ogłoszenie o zamówieniu oraz pkt 5.2 w Rozdziale 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 

5.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego, 

zgodnie z wykazem punktów poboru stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. Zakup energii dla 

poszczególnych grup taryfowych realizowany będzie w niżej wskazanych wielkościach: 

 

L.p. Grupa 

taryfowa 

Planowane zużycie w 

kWh 

1 C22B 650000 

2 C21 90000 

3 C21 50000 

4 C11 25000 

Razem 815000 kWh 
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Pytanie 2: SWZ, Rozdział 6, Załącznik nr 1 do SWZ pkt. 1, Załącznik nr 7 do SWZ § 5 ust. 4 - 

Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 308 ust. 2 i 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin 

rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.06.2021 r. nie jest możliwy do spełnienia przez 

Wykonawcę. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu 

rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.07.2021 r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu 

umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu 

umowy do realizacji przez OSD. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3: Załącznik nr 7 do SWZ – projektowane postanowienia umowne - § 1 ust. 2 - Informujemy, 

że zmiana mocy umownej może być związana z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na 

warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-

rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii 

elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz może się wiązać z koniecznością 

zawarcia nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji. Informujemy jednocześnie, że o 

zwiększenie/zmniejszenie mocy umownej Zamawiający występuje bezpośrednio do właściwego OSD i 

może ona nastąpić po wydaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie 

parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu stosownej decyzji przez OSD. Dopiero po 

przedstawieniu tej decyzji przez Zamawiającego oraz wprowadzeniu zmiany w systemie OSD, 

Wykonawca może zmienić moc umowną i grupę taryfową, poprzez zawarcie stosownego aneksu - pod 

warunkiem, że zmiana mocy umownej mieścić się będzie w ramach określonych w przedmiocie 

zamówienia taryf. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: „Zmiana 

mocy umownej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą 

warunków przyłączenia u OSD oraz wprowadzeniu zmian w systemie OSD oraz mieścić się będzie w 

ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf” 

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje zmiany mocy umownej oraz zmiany umów dystrybucji. 

 

Pytanie 4: Załącznik nr 7 do SWZ – projektowane postanowienia umowne - § 6 ust. 1 - 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. 

Odpowiedź: Dla  budynku rekreacyjnego wraz z terenem przyległym przyjęty jest 2-miesięczny okres 

rozliczeniowy. Dla pozostałych punktów poboru przyjęty jest 1-miesięczny okres rozliczeniowy. 

Pytanie 5: Załącznik nr 7 do SWZ – projektowane postanowienia umowne - § 6 ust. 2 – 3 – 

Informujemy, że sposób wyliczania korekty danych pomiarowych określony jest w umowie o 

świadczenie usług dystrybucji na które Wykonawca nie ma wpływu i otrzymuje tylko korektę danych 

pomiarowych. Jednocześnie informujemy, że w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo 

energetyczne i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać Wykonawca dane szacowane, na 

podstawie których w świetle ww. przepisów Wykonawca wystawia fakturę. Wskazujemy jednocześnie, 

że Wykonawca 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. W 
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związku z powyższym zwracamy się z prośba o usunięcie ww. ustępów i modyfikację w ust. 4 do treści: 

„W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur a Zamawiający jest 

obowiązany do uregulowania należności. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie podlegać 

zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata będzie podlegać 

doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z 

obowiązku terminowej zapłaty należności.” 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej zmiany §6 umowy i otrzymał on następujące brzmienie: 

1. „Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym 

stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. Wykonawca otrzymywać będzie 

wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy w wysokości określonej w §5 pkt. 1 netto za 1 kWh zużytej 

energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowo –rozliczeniowych otrzymanych od OSD w 

danym okresie rozliczeniowym do obiektu Zamawiającego, powiększone o podatek VAT. 

2. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii 

elektrycznej Wykonawca jest zobowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur a 

Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń 

będzie podlegać zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. 

Niedopłata będzie podlegać doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT. Złożenie reklamacji nie 

zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności. 

3. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu: na 

koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin płatności faktury 

rozliczeniowej wynosi 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

umowy. Faktury winne zawierać takie dane jak nr punktu poboru energii (PPE), ilość zużytej energii 

elektrycznej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych otrzymywanych od Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego oraz szczegółowy opis punktu poboru, łącznie z adresem. 

5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tyko za faktyczną zużytą ilość kWh. W przypadku 

niewykorzystania prognozowanej ilości kWh określonej w SWZ, Wykonawca nie będzie żądał 

wynagrodzenia z tytułu jej niewykorzystania.” 

Pytanie 6: Załącznik nr 7 do SWZ – projektowane postanowienia umowne - § 6 ust. 5 - Z uwagi na 

fakt, iż Wykonawca wysyła faktury VAT za pobraną energię elektryczną listem zwykłym bez 

potwierdzenia odbioru oraz z uwagi na fakt, iż z punktu widzenia wykonawcy, jak i przepisów 

podatkowych określenie terminu płatności na 21 dni od daty wpływu faktury nie pozwala ustalić 

prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje 

skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób 

prawnych Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie terminu płatności od daty wystawienia faktury 

VAT. Mając na uwadze powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji 

przedmiotowego zapisu: „Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca 

wystawia Zamawiającemu: na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin 

płatności faktury rozliczeniowej wynosi 21 dni od daty wystawienia faktury VAT." 

Jednocześnie 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 
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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: Zamawiający dokonał zmiany zapisów dotyczących terminu płatności faktury. Patrz 

odpowiedź na pytanie nr 5. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie Zamawiającemu 

faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej. 

Pytanie 7: Załącznik nr 7 do SWZ – projektowane postanowienia umowne - § 7 ust. 3 - Informujemy, 

że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia 

odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego dwutygodniowego 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 bezskutecznego wezwania do 

zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie”. 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 dokonał stosownej zmiany § 8 ust. 3 umowy i otrzymał on następujące 

brzmienie: 

„Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za 

pobraną energii elektrycznej, co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności oraz powiadomienia 

Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia 

umowy.” 

Pytanie 8: Załącznik nr 7 do SWZ – projektowane postanowienia umowne - § 10 ust. 3 - Zamawiający 

określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny. Oznacza to, że 

Zamawiający oczekuje możliwości wypowiedzenia umowy zasadniczo w każdym czasie. Umowy w 

zamówieniach publicznych zasadniczo zawiera się na czas oznaczony, należy więc stwierdzić, że umowy 

takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które 

powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot 

zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób należy. Ponadto, racjonalna kalkulacja 

wartości zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca może przewidzieć, przez jaki 

okres strony umowy pozostaną nią związane. Zaproponowane w SWZ rozwiązanie jest niedopuszczalne 

w świetle istoty umowy sprzedaży (kompleksowej) zawieranej na czas oznaczony zarówno po myśli 

prawa cywilnego w zakresie zobowiązań jak i w świetle zasady udzielania zamówienia publicznego w 

sposób proporcjonalny. Mianowicie każde przedwczesne rozwiązanie umowy bez powodu powoduje u 

wykonawcy szkodę. Wykonawca bowiem nabywa wolumen energii hurtowo w celu odsprzedaży w 

całości na cały okres trwania umowy począwszy od jej zawarcia do zakończenia. Nie wykorzystany w 

opisanych realiach wolumen energii musi wykonawca, nieplanowo i ze stratą, odsprzedać na rynku 

hurtowym. 

Odpowiedź: W projektowanych postanowieniach umownych - § 10 ust. 3 nie ma zapisu, że 

Zamawiającemu „przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny”. 

Pytanie 9: Załącznik nr 7 do SWZ – projektowane postanowienia umowne - § 11 ust. 3 pkt. 2) i pkt 3) 

- Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z 

prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. 

przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: 
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„Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych 

właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektowanych postanowień umowy 

w tym zakresie. 

Pytanie 10: Załącznik nr 7 do SWZ – projektowane postanowienia umowne - § 12 ust. 1 - 

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. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za 

ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z 

prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość 

i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.” 

Odpowiedź: W § 12 ust. 1 projektowanych postanowieniach umownych znajduje się zapis o jaki 

wnioskuje Wykonawca. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektowanych 

postanowień umowy w tym zakresie. 

Pytanie 11: Załącznik nr 7 do SWZ – projektowane postanowienia umowne - § 12 ust. 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? Wzór pełnomocnictwa Zamawiającego nie został udostępniony. 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: 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. 

Pytanie 12: Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony, czy nieokreślony? 

b) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku 

punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie 

umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ? 

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: Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. Zamawiający nie ma zawartych 

umów, ani aneksów w ramach akcji promocyjnych / lojalnościowych. 

Pytanie 13: Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz punktów poboru - Wykonawca wskazuje, że zgodnie ze 

zmianami w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, 

Wykonawca dokonując powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży jest zobowiązany do wskazania 

sprzedawcy rezerwowego. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej 

oferty, na etapie podpisywania umowy każdorazowo wskaże wybranego sprzedawcę rezerwowego sam 

czy będzie zobowiązany do tego Wykonawcę? 

Odpowiedź: Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, na etapie podpisywania umowy 

wskaże wybranego sprzedawcę rezerwowego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wybranie 

sprzedawcy rezerwowego przez Wykonawcę. 
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Pytanie 14: Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz punktów poboru - Informujemy, że z dniem 19/20 

września 2020r. nastąpiła renumeracja kodów PPE do standardu GS1/GSRN u OSD Tauron. W związku 

z powyższym wnosimy o wskazanie prawidłowych kodów PPE dla punktów poboru ze wskazanego OSD. 

W przypadku niewyrażenia zgody na uaktualnienie danych i zobowiązanie do ich pozyskania przez 

wyłonionego w postępowaniu Wykonawcę spowoduje to wzrost ceny oferty oraz narusza art. 99 ust. 1 

ustawy Pzp Nadmieniam jednocześnie, że to Zamawiający odpowiada za prawidłowe przygotowanie 

postępowania przetargowego oraz opisu przedmiotu zamówienia tak, by Wykonawcy mogli rzetelnie 

przygotować ofertę. 

Odpowiedź: Zamawiający poprawił kody PPE dla punktów poboru w załączniku nr 8 do SWZ – Wykaz 

punktów poboru energii. 

Pytanie 15: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą 

korespondencyjną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną. 

Pytanie 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 

przepisów praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności  energetycznej (koszt zakupu 

certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym, a dotyczących zakupu energii 

elektrycznej? Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych 

przepisów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 17: Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 18: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną. 

Pytanie 19: Czy Zamawiający zgodzi się, aby termin faktury był płatny od daty jej wystawienia? 

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu nr 5 i nr 6. 

Pytanie 20: Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za energię 

elektryczną czynną całodobową w zł/kWh do pięciu miejsc po przecinku?  

Wykonawca wyjaśnia, że ceny energii elektrycznej na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł za 

MWh co w przeliczeniu na kWh daje cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 21: Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego 

parametry dystrybucyjne – w szczególności moce umowne i grupy taryfowe są zgodne z aktualnymi 

umowami dystrybucyjnymi?  

Wykonawca wyjaśnia, że w trakcje zmiany sprzedawcy nie ma możliwości dokonywania zmiany 

parametrów technicznych. 

Odpowiedź: Tak. Są zgodne. Zamawiający poprawił omyłkę o której mowa w pytaniu nr 1. 

Pytanie 22: Wykonawca prosi o dostosowanie tabeli w Formularzu cenowym w ten sposób, aby można 

było podać opłatę handlową i jego wartość odrębnie, tj. nie uwzględniając tego kosztu w cenie 

jednostkowej energii. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów w Formularzu cenowym. 

Pytanie 23: Dotyczy §1 ust.3 Załącznika nr 7 do SWZ 
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Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że zmiana mocy umownej nastąpi wyłącznie po uzyskaniu zgody 

OSD. 

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje zmiany mocy umownej. 

Pytanie 24: Wykonawca prosi o zmianę zapisu §9 ust.1 Załącznika nr 7 do SWZ 

„Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.06.2021 r., nie 

wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego 

rozwiązania obowiązujących umów.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektowanych postanowień umowy 

w tym zakresie. 

Pytanie 25: Wykonawca wnosi o zmianę przewidywalnego terminu rozpoczęcia sprzedaży energii 

elektrycznej na 01.07.2021 Zgodnie z IRiESD sprzedawca na 21 dni przed zmianą sprzedawcy musi 

poinformować Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zmianie sprzedawcy. W związku z tym oraz ze 

względu na procedury przetargowe sprzedaż energii elektrycznej od 01.06.2021r. może się nie 

rozpocząć 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 26: 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 

b) dokumentów: 

- pełnomocnictwo 

- 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 

Odpowiedź: Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

Pytanie 27: Dotyczy zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej  

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną. 

Pytanie 28: Dotyczy umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.  

Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy na czas nieokreślony?  



 

 

Strzelińskie Centrum Sportowo – Edukacyjne Sp. z o.o. ul. gen. L. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin, tel./fax.: (071) 790 26 30 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000385641, kapitał zakładowy: 4 910 000,00 zł 

NIP 914-155-92-05, REGON 021517072, Konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 72 9588 0004 0000 8891 2000 0010 

Jeżeli umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony to czy zostaną przedłużone przez 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. 

Pytanie 29: Dotyczy rozdziału 6 SIWZ Termin wykonania zamówienia oraz załącznika nr 7 

Projektowane postanowienia umowne § 9 ust. 1.  

Zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:  

„Sprzedaż energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.06.2021r. lecz nie wcześniej niż z dniem pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.”  

Rozpoczęcie sprzedaży może rozpocząć się po zawarciu umowy oraz przekazaniu danych i dokumentów 

do procedury zmiany sprzedawcy a następnie po dokonaniu zgłoszenia do OSD na co najmniej 21 dni 

przed planowaną datą rozpoczęcia sprzedaży. Aby sprzedaż mogła rozpocząć się z dniem 01.06.2021r. 

konieczne jest dokonanie zgłoszenia do dnia 10.05.2021r. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zaktualizowany załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy oraz zaktualizowany załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz punktów poboru energii. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

Z poważaniem 

 

Prezes Zarządu 

                    /-/ Tomasz Charowski 


