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Wyjaśnienia nr 1 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  

z możliwością negocjacji na: „Zakup energii elektrycznej czynnej”. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej 

treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 

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 

Pytanie 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 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. 

Pytanie 3 

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. 

Pytanie nr 4 – Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego 

parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi 

umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług 

dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów 

dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z 

zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. 

Pytanie 5 

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? 
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Pytanie 6 - załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej zużycia energii 

elektrycznej dla punktów poboru energii rozliczanych w taryfie: C12b w rozbiciu na poszczególne 

strefy czasowe.  

Pytanie 7 - SWZ załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

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. 

Pytanie nr 8 - projekt umowy §6 ust.5 

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 zapisów „(…)Zamawiający nie dopuszcza dokonywanie rozliczenia zobowiązań na 

podstawie szacowanego zużycia energii (…)”, gdyż w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do 

składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie wykonawców. 

Pytanie nr 9 - projekt umowy §6 ust.3 ust.5 

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to 

OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych 

pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD 

określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym 

Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów 

dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane 

przez OSD.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie zapisów do obowiązujących 

przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na 

podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD. 

Pytanie 10 - projekt umowy §6 ust.7 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie pkt 7 § 6 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do 

SWZ, gdyż odczytów dokonuje Operator Systemu Dystrybucyjnego, działający na terenie, na którym 

znajdują się punkty poboru energii elektrycznej. 

Pytanie 11 - projekt umowy §7 ust.1 

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. 

Pytanie 12 - projekt umowy §7 ust.3 

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? 

Pytanie 13 - projekt umowy §7 ust.5 

Uprzejmie informujemy, że numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który 

Zamawiający będzie dokonywał ewentualnych płatności będzie podany po wystawieniu 

pierwszej faktury za energię elektryczną. Czy Zamawiający wyraża na to zgodę?  

Pytanie 14 - projekt umowy §7 ust.5 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący: 

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury 

przez Wykonawcę”. 

Uzależnienie terminu płatności od daty otrzymania faktury będzie rodziło wiele trudności w 



rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie będzie posiadał informacji o tym kiedy Zamawiający 

otrzymał fakturę a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto 

systemy bilingowe automatycznie określają termin płatności od daty wystawienia faktury 

Pytanie 15 - projekt umowy §8 ust.8 lit. a), d), e), f). 

Wykonawca zwraca się z prośbą o ograniczenie możliwości rozwiązania umowy terminowej do 

okoliczności wskazanych w ustawie prawo zamówień publicznych oraz ustawy prawo energetyczne. 

Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu w §8 ust.8 lit. a), d), e), f). 

Pytanie 16 SWZ - załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

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. 

Pytanie 17 

Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy ma to być 

tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może 

zwykła stawka 23%? 

Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg 

obowiązujących przepisów prawnych. 

Pytanie 18. 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 mikroisntalacji, 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.) ? 

Pytanie 19. Czy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy pozyskiwać energię z  

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

Pytanie 20. 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 

Pytanie 21. W SWZ Zamawiający wskazał wolumen 380 000 kWh , natomiast z Wykazu PPE zał 1 

wolumen wynosi 372 573 kwh. Prosimy o weryfikację wolumenu. 

 

Wyjaśnienia i odpowiedzi: 

Pyt.1. Ad.1.  Tak. 

          Ad.2.  Tak (przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego). 

Pyt.2. Zgoda. 

Pyt.3. Potwierdzam. 

Pyt.4. Tak. 

Pyt.5. Tak. 

Pyt.6. W załączeniu tabelka przedstawiająca zużycie dotyczące taryfy C12b w rozbiciu na 

strefy czasowe za okres od 16.07.2020 r. do 26.01.2022 r. 

Pyt.7. Jeden miesiąc. 

Pyt. 8. Zamawiający nie zmienia żadnych zapisów §6 ust. 5 projektu umowy.  

Pyt. 9. Zamawiający nie zmienia żadnych zapisów §6 ust. 3 i ust. 5 projektu umowy. 

Pyt. 10. Zamawiający nie zmienia żadnych zapisów §6 ust. 7 projektu umowy 

Pyt. 11. Potwierdzam. 

Pyt.12. Nie. 

Pyt. 13. Tak.  

Pyt. 14. Zamawiający modyfikuje zapis §7 ust. 5 umowy na następujący: „Należności 

wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez 

Wykonawcę” 

Pyt. 15. §8 ust. 8 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

 „Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

przyczynie odstąpienia w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy przekraczającej 

okres 14 dni z uwzględnieniem postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy, 

b) zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w postępowaniu egzekucyjnym, 

c) rozwiązania firmy Wykonawcy.” 

Pyt.16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w wersji elektronicznej Excel – 

załączono do niniejszych wyjaśnień.  

Pyt.17. W związku z tym, że nie jest znana stawka VAT, jaka będzie obowiązywać od 

01.01.2023 r. w formularzu ofertowym należy zastosować podstawową stawkę VAT tj. 23%.  

Pyt.18. a) Nie. 

b) Zamawiający nie jest prosumentem energii odnawialnej w zakresie poboru energii 

w punktach objętych przedmiotem zamówienia. 

Pyt.19. Na ten moment nie. 



Pyt. 20. W związku z tym, że nie jest znana stawka VAT, jaka będzie obowiązywać od 

01.01.2023 r. w formularzu ofertowym należy zastosować podstawową stawkę VAT tj. 23%.  

Pyt. 21. Do wyceny oferty Zamawiający przyjął wartość wolumenu 380 000 kWh.  

W związku z powyższym zmianami i wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert: 

Termin składania ofert 03.08.2022 r. godz. 11.00. 

Termin  otwarcia ofert 03.08.2022 r. godz. 11.05. 

 

 

 

 

 

 

STAROSTA  

 

Piotr Wołosz 

………………………………. 
(podpis kierownika Zamawiającego) 

 
 
 


