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Wykonawcy  biorący   udział 

 w postępowaniu 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 
31.12.2023r.                  
          

 

 

         Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły pytania, na które udziela 

następującej odpowiedzi :  

 

Pytanie nr  1 – Załącznik nr 1a,1 b, 1c do SWZ - wykaz punktów poboru 

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. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający akceptuje przedstawiony sposób prezentacji danych na fakturze 

 

Pytanie nr 2 - SWZ- rozdział III – 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. 

Odpowiedź 

Dane są prawidłowe 

 

Pytanie nr 3 - SWZ- rozdział III  pkt 3 – Opis przedmiotu zamówienia 

Prosimy o poprawienie szacowanego wolumenu energii elektrycznej (44 969,18 MWh), który po 
uwzględnieniu prawa opcji  podanego  w Rozdziale III.2. w wysokości 692,40 MWh powinien wynosić 
5 415,40 MWh. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany. 
Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że wskazany w pkt 4 Rozdział III SWZ wolumen odnosi się do całego 
zamówienia, natomiast wolumen Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. 
część 2 zamówienia w przypadku skorzystania z prawa opcji wyniesie 5.300,00 MWh, a przy uwzględnienie 
max. wahania opcji +20% może wynieść 5 415,40 MW. 
 
 



 

 

Pytanie nr 4 - SWZ- rozdział III.1 pkt 5, Załącznik nr 1a do SWZ 

W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego 
w dokumentacji przetargowej, Wykonawca informuje, że objęcie przedmiotem zamówienia na dostawę 
energii elektrycznej punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia elektryczna, może stanowić 
naruszenie dyspozycji art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. 2019 poz. 2019 ze zm.). W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa powinna zawierać 
wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z  uwzględnieniem wszystkich 
zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją odnawialnego źródła 
energii (dalej: Instalacja OZE). 
W dokumentacji przetargowej brak jest postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię 
wytworzoną w Instalacji OZE oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za  
bilansowanie handlowe zarówno na kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na kierunku jej poboru 
z Instalacji OZE. W powyższym zakresie wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy Prawo 
energetyczne (Dz. U. 2020 r., poz. 833 ze zm.) rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii 
elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny 
za bilansowanie handlowe, co ma istotne znacznie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia 
przez Wykonawcę. Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji zamówienia w obecnym 
brzmieniu uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty 
w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru energii. W związku z powyższym, w celu 
umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z przedmiotowego 
postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których 
Zamawiający posiada status wytwórcy. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 
W Rozdziale III.1. pkt 5 Zmawiający wskazał, że przewiduje zawarcie z wykonawcą, którego oferta              
zostanie wybrana, umowy na odsprzedaż i bilansowanie energii wytworzonej w mikroinstalacji OZE i nie 
wykorzystanej (około 5 MWh w skali roku), która obowiązywać będzie przez cały okres dostaw. 
Jednocześnie zamawiający informuje, że wyrazi zgodę na zawarcie tej umowy  na wzorcu wykonawcy. 

 

Pytanie nr 5 - SWZ- rozdział III.1 pkt 5, Załącznik nr 1a do SWZ 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego, bądź 
wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający 
posiada 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. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) – dalej OZE.  
Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej, punktów poboru energii                                          
z mikroinstalacją, powoduje konieczność świadczenia przez Wykonawcę dodatkowej usługi, w stosunku 
do ww. rodzaju punktów poboru energii, polegającej na rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej przez 
Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) do sieci OSD, wytworzonej w  mikroinstalacji wraz z 
zapewnieniem usługi odbioru na  warunkach wskazanych w ustawie OZE. W związku z powyższym, 
niemożliwe jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni 
zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii do punktów poboru energii Zamawiającego, jak 
i odkup od Zamawiającego energii wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez 
Wykonawcę Oferty na warunkach wskazanych w treści SWZ. 

Odpowiedź 

Postępowaniem nie zostały objęte PPE dla których odbiorca posiada status prosumenta. 

 

Pytanie nr 6 - SWZ- rozdział III.1 pkt 5, Załącznik nr 1a do SWZ 

W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy zwracam się z zapytaniem, czy 

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy odkupu energii wytworzonej w źródłach należących do 

Zamawiającego na wzorcu umownym zaproponowanym przez Wykonawcę, 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 cenę. 

Dla których PPE będzie realizowany odkup energii (proszę o wskazanie lokalizacji PPE i jego grupy 

taryfowej)?  



 

Jakie szacowane ilości nadwyżek energii zostaną wprowadzone do sieci przez Zamawiającego (jakie ilości 

energii Sprzedawca będzie odkupował od Zamawiającego)? 

Równocześnie Wykonawca zwraca się z prośba o udzielenie następujących informacji w zakresie 

dotyczącym każdego PPE dla którego Zamawiający posiada status wytwórcy: 

- numer PPE,  

- mocy źródła (zainstalowana moc elektryczna) oraz rodzaj źródła, 

- daty uruchomienia źródła, 

- grupy taryfowej, w której znajduje się źródło, 

- ilości energii wprowadzonej do sieci OSD przez źródło wytwórcze. 

- adres lokalizacji źródła ze wskazaniem OSD na terenie którego znajduje się źródło  

- rodzaj źródła: PV, farma wiatrowa, biogazownia, kogeneracja gazowa (co jest   źródłem energii 

odnawialnej: słońce, woda, wiatr, energia geotermalna, biopaliwa), 

- ilości energii pobranej z sieci OSD przez PPE ze źródłem wytwórczym. 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z opisem Rozdział III.1 pkt 5 

Pozycja nr 73 (numer PPE 590310600007575077) w Załączniku nr 1a do SWZ, zamawiający od 

sierpnia 2021r. posiada instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 13,2 kWp. Zamawiający -  Gmina 

Lubiszyn - przewiduje zawarcie z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, umowy na odsprzedaż 

i bilansowanie energii wytworzonej w mikroinstalacji OZE i nie wykorzystanej (około 5 MWh w skali 

roku), która obowiązywać będzie przez cały okres dostaw. 

Szczegóły dot. mocy umownej, grupy taryfowej – Załącznik nr 1a do SWZ. 

 

Pytanie nr 7 - Umowa  

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w 

postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji 

zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę? 

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w 

postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące  konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w 

przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę? 

 

Odpowiedź 

Ad. 1. Nie, zamawiający nie wyrazi zgody. 

Ad. 2. Nie, zamawiający nie wyrazi zgody. 

 

Pytanie nr 8 - Umowa - §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 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

Pytanie nr 9 -Umowa - § 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 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

Pytanie nr 10 -  Umowa - §13  

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.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

Pytanie nr 11 - Umowa - §14 ust.  2  

Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego na  zapis o treści: „Wykonawca wstrzymuje sprzedaż energii 

elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektrycznej co najmniej 

przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.” 

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

powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 7-dniowego 

terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy 

nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

Pytanie nr 12 -  Umowa - §18 ust.  7  

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 postepowaniu 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 była zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej                                

z wybranym Wykonawcą.“ 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

Pytanie nr 13  - Umowa - §19  

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w dniu rozstrzygnięcia postępowania lub  

w następnym dniu roboczym przekaże Wykonawcy informację o adresach mailowych (w przypadku 

gwarancji wystawianych w formie elektronicznej) bądź adresach wraz ze wskazaniem osoby z imienia               

i nazwiska (w przypadku gwarancji wystawianych w formie tradycyjnej), na które mają zostać przesłane 

dokumenty potwierdzające udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gwarancje bankowe) 

oraz informację o rachunkach bankowych, na które mają być wnoszone zabezpieczenia w formie 

pieniężnej. 

 



 

 

Odpowiedź 
Dane zostaną przekazane wykonawcy, po uzyskaniu informacji w jakiej formie będzie wnosić 
zabezpieczenie. 

 

Pytanie nr 14  - Umowa §19 ust 8 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie  zapisów w §19 ust 8 w całości,  informujemy, iż gwarancja  
wygasa w terminie ważności i po tym terminie wygasają zobowiązania Gwaranta z tytułu wystawienia 
gwarancji, a więc nie ma konieczności wysyłania dodatkowego oświadczenia Beneficjenta o zwolnieniu 
zabezpieczenia. 

Jeśli chodzi o zwolnienie Gwaranta przez Beneficjenta z jego zobowiązań przed terminem ważności 
gwarancji, to Beneficjent zawsze może zwolnić Gwaranta z jego zobowiązań przed terminem ważności 
gwarancji, niezależnie od tego czy gwarancja w swojej treści ma zapis czy nie. Pismo Beneficjent kieruje 
na adres Banku (w treści gwarancji adres zawsze jest podany) w sposób określony jak przy żądaniu 
zapłaty. Jeśli treść żądania przewiduje złożenie roszczenia w formie elektronicznej to jest podany mail i na 
ten sam adres mailowy, Beneficjent może wysłać zwolnienie Gwaranta. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian 

 

Pytanie nr 15 - SWZ – rozdz. XVIII - projektowanie postanowienia umowy 

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 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z treścią Rozdziału XX pkt 3  

Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umów drogą korespondencyjną lub na odległość poprzez podpisanie 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przewiduje się 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. 
         

          

 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. 

 
 

 

 
                                                                                            Z  poważaniem  
 

                                                                                           Sekretarz Miasta  
                                                                                                                /- /  

                                                                                                    Eugeniusz Kurzawski 

 

 


