
 

 

 
                               Wrocław 30.09.2022 r. 

 
PLWSA 0967/2022 
 

                                      Do wszystkich zainteresowanych 
 
 

Dot. przetargu na zadanie pod nazwą:  
Zakup energii elektrycznej dla Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2023 
 
Nr nadany sprawie: 7/2022/NZP 

 
I. 
 

Na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.; dalej 
„PZP”) informujemy o treści pytań do SWZ złożonych w terminie przewidzianym art. 135 ust. 2 PZP oraz treści wyjaśnień 
SWZ 

 
PYTANIA 
 
Pytanie 1 
SWZ pkt. 2.21 oraz Załącznik nr 5.1 do SWZ § 1 ust. 6 
Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie dokumentu polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej jaką 
posiada Wykonawca czy Zamawiający wzmaga zawarcia odrębnego ubezpieczenia wyłącznie na potrzeby kontraktu z 
PLW S.A.? 
 
Pytanie 2 
SWZ pkt. 3.3 oraz Załącznik nr 5.1 do SWZ § 2 ust. 3 oraz Załącznik nr 6.1 do SWZ pkt. 1  
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 wg 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? 
 
Pytanie 3 
SWZ pkt. 16.1 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby grupy taryfowe wskazane do przetargu były wycenione do oferty 
po cenach rynkowych, czy mają zostać wyliczone na podstawie cen i stawek zawartych w taryfie Sprzedawcy? 
Zapis w obecnej treści jest sprzeczny z pozostałymi określeniami sposobu obliczenia ceny. 
 
Pytanie 4 
SWZ pkt. 16.8 
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga podania jednej ceny dla wszystkich grup taryfowych, czy w każdej 
taryfie może to być inna cena. 
 
Pytanie 5 
SWZ pkt. 13.8 (1) oraz pkt.20.1 
Czy jeśli uprawnienie osoby składającej ofertę wynika z pełnomocnictwa a nie z KRS, które będzie załączone do oferty 
nadal wymagane będzie dołączenie KRS do oferty? KRS jest dokumentem powszechnie dostępnym, do którego 
Zamawiający może mieć wgląd w każdej chwili badania oferty. 
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Pytanie 6 
SWZ pkt. 21.6.1. oraz Załącznik nr 5.1 do SWZ § 2 ust. 5 (6) 
Informujemy, że ani Wykonawca ani Zamawiający nie są w stanie przewidzieć czy okoliczności mogące się pojawić w 
trakcie trwania kontraktu spowodują obniżenie czy podwyższenie. Zatem zapisy umowne przewidujące wyłącznie 
obniżenie ww. stawek są dla Wykonawcy zbyt ryzykowne.  
 
Pytanie 7 
SWZ pkt. 21.6.2 (2) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może 
zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup 
taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w 
Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o 
dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie 
grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy". 
 
Pytanie 8 
SWZ pkt. 21.6.3 
Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przewidywanej przez Zamawiającego możliwości 
wydłużenia terminu realizacji umowy, wskazujemy na dyspozycję zawartą w art. 434 ustawy PZP, stanowiącą, iż umowę 
zawiera się na czas oznaczony. Tym samym, wprowadzenie zapisów traktujących o terminie realizacji umowy z klauzulą 
dopuszczalności wydłużenia przedmiotowego terminu, stanowi naruszenie art. 99 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym 
„przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” 
Obowiązkiem zamawiającego jest zatem podjęcie wszelkich możliwych środków w celu wyeliminowania elementu 
niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia poprzez maksymalnie jednoznaczne i wyczerpujące określenie 
przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem wyliczyć ewentualnego kosztu ryzyka, którego wykonawca nie ma 
możliwości zidentyfikować, z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpującej informacji w SWZ, co w konsekwencji przełoży 
się na niemożność wyliczenia przez wykonawcę rzeczywistych kosztów realizacji zamówienia (por. wyrok KIO z 18 maja 
2015 r. sygn. akt: KIO 897/15). Mając na względzie powyższe, prosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu. 
 
Pytanie 9 
SWZ pkt. 21.8 oraz Załącznik nr 5.1 do SWZ § 13 ust. 2 
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie opodatkowania energii 
podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny 
energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów 
skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. 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". 
 
Pytanie 10 
Załącznik nr 6.1 cz. B 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx 
są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie 
dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy 
pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez 
Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii 
jest niemożliwa. 
 
Pytanie 11 
Załącznik nr 6.1  
W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na 
temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie 
jest rozliczany całodobowo. 
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Pytanie 12 
Załącznik nr 5.1 do SWZ § 2 ust. 5 (4) 
Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą 
na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie 
dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na 
zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast 
składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości. 
 
Pytanie 13 
Załącznik nr 5.1 do SWZ § 5  
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. 
 
Pytanie 14 
Załącznik nr 5.1 do SWZ § 6 oraz Arkusz kalkulacyjny oraz Formularz oferty 
"wracamy 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%? 
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, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg obowiązujących 
przepisów prawnych. 
 
Pytanie 15 
Załącznik nr 5.1 do SWZ § 7 ust. 4 i 5 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby na fakturze wystawianej przez Wykonawcę  zawarte były 
informację o zużyciu, stawce jednostkowej, stawce VAT i akcyzy oraz wynikających z tego wartości netto i brutto. Inne 
szczegółowe pozycje są informacjami dotyczącymi dystrybucji, które są wykazywane na fakturach wystawianych przez 
OSD.  
 
Pytanie 16 
Załącznik nr 5.1 do SWZ § 7 ust. 6 
Informujemy, że w opisanym przypadku Zamawiającemu przysługuje wniesienie reklamacji, a ten fakt jest już określony, 
w art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, zatem złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej 
zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, 
poprzez określenie, iż „ w przypadku otrzymania niekompletnej lub błędnej faktury VAT Zamawiającemu przysługuje 
prawo do wniesienia reklamacji, jednakże jej złożenie nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty 
należności". 
 
Pytanie 17 
Załącznik nr 5.1 do SWZ § 8 ust. 1 
Informujemy, że numer rachunku rozliczeniowego na który przekazywane będą opłaty będzie wygenerowany dopiero 
przy wystawieniu pierwszej faktury. Ponadto z uwagi na ilość odbiorców wskazanie jednego numeru konta jest 
niemożliwe. Wnosimy o wykreślenie zapisu z formularz oferty. 
 
Pytanie 18 
Załącznik nr 5.1 do SWZ § 10 
Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, 
zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do 
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OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z 
powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie 
każdego punktu poboru z dniem …, lecz nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”. 
 
Pytanie 19 
Załącznik nr 5.1 do SWZ § 12 ust. 1 
Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do kary 
za każde 30 minut przerwy w dostawie energii zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, 
co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania 
wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z 
niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy 
zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w 
podwyższeniu ceny ofertowej. Treść proponowanego zapisu jest nieprecyzyjna, wina Wykonawcy jest niedookreślona, co 
umożliwia jest szeroką interpretację. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie 
kwestionowanych zapisów. 
 
Pytanie 20 
Załącznik nr 5.1 do SWZ § 12 ust. 3 
Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy 
notę obciążeniową.  
Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego 
udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej 
zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) 
Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody 
związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich 
udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu 
bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu. 
 
Pytanie 21 
Załącznik nr 5.1 do SWZ § 12 
Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w 
stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. 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 
 
Pytanie 22 
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? 
 
Pytanie 23 
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? 
 
Pytanie 24 
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: 
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- 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 25 
Informujemy, że w celu zagwarantowania poprawnego i terminowego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy 
obustronnie podpisana umowa wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami musi bezwzględnie wpłynąć do 
Wykonawcy najpóźniej w dniu 15.11.2022r. Czy Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zobowiązanie? 
 

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 (Excel). 

Wykonawca będzie potrzebował następujących: 

a) danych: 

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki-płatnika 

- numer NIP 

- numer REGON 

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 

- przeznaczenie punktu poboru 

- grupa taryfowa  

- nowy nr - kod PPE (punktu poboru energii) 

- roczny wolumen energii elektrycznej 

- ew.numer licznika 

- podanie dla każdego ppe czy umowa sprzedaży czy umowa kompleksowa + okres wypowiedzenia umowy 

- nazwa aktualnego OSD 

- nazwa aktualnego sprzedawcy  

b) dokumentów: 

- pełnomocnictwo 
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- 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 

 

Pytanie 27 
Dotyczy formularza ofertowego- arkusz kalkulacyjny.  

Wykonawca wnioskuje o jasne sprecyzowanie jaką stawkę VAT mają zastosować Wykonawcy 5% obniżoną do 

31.12.2022r. (czyli stawka obowiązująca na dzień składania ofert – zgodnie z obowiązującą Tarczą Antyinflacyjną ) czy 

stawkę 23% która zgodnie z aktualnymi na dzień dzisiejszy aktami prawa będzie obowiązywać w 2023 roku (od 

01.01.2023r.)  

 

Pytanie 28 
Dotyczy arkusza kalkulacyjnego. 

 

Wykonawca wnosi o przekazanie danych dotyczących zużycia energii w poszczególnych strefach dla  grup  

taryfowych B23 i C22b.  

Przekazanie dokładnych danych dotyczących zużyć w poszczególnych strefach I,II oraz jeśli występuje w III strefie jest 

niezbędne Wykonawcom do jak najdokładniejszego i najkorzystniejszego dla Zamawiającego oszacowania kosztów i 

wyliczenia ostatecznej ceny jednostkowej energii przedstawionej w ofercie.  

 

Pytanie 29 
Wykonawca wnosi o zmianę w Pkt 19 SIWZ  z terminu płatności faktury liczonej od dostarczenia na termin 

płatności faktur liczony od dnia wystawienia faktury.  

Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje 

przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto Zamawiający może pobierać czy mieć wgląd w rachunki na 

bieżąco zaraz po wystawieniu faktur w systemach Sprzedawców dostępnych na stronach www 

 

Pytanie 30 
Dotyczy pełnomocnictwa do procedury zmiany sprzedawcy. 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie Pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy po wcześniejszym zaakceptowaniu 

zapisów oraz zmianę/dodanie zapisów we wzorze Pełnomocnictwa w przypadku zmiany IRiESD lub przepisów prawa 

energetycznego, w trakcie realizacji umowy? 

Wraz z umową sprzedaży Zamawiający przekazuje Pełnomocnictwo wyłonionemu Wykonawcy do zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego danych ppe oraz informacji o zawartej umowie sprzedaży lokalnemu Operatorowi Systemu 

Dystrybucyjnego oraz innych czynności koniecznych do przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.  

 

Pytanie 31 
Dotyczy: Projektowane postanowienia umowy  §2 ust. 5 pkt 6) 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów w projekcie umowy:  

 

„obniżenia ceny ofertowej za 1 kWh dla jednej, kilku lub wszystkich ofertowanych grup taryfowych w wypadku 
promocyjnego obniżenia cen lub inaczej określonego obniżenia cen (stałego lub czasowego) w trakcie trwania umowy z 
Zamawiającym, na okres obowiązywania promocji lub inaczej określonego obniżenia cen (stałego lub czasowego); „ 
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Zamawiający w SIWZ wskazuje iż oferta powinna zawierać stałą cenę energii elektrycznej w okresie trwania umowy (z 

wyjątkiem zmiany przepisów w zakresie podatku akcyzowego lub VAT) w związku z czym powyższy zapis oraz obecne 

warunki na rynku energii wykluczają możliwość obniżania cen energii . Wykonawca ma zapewnić stałą cenę jednostkową 

netto za energię elektryczną w okresie trwania umowy, która podana zostanie w ofercie §6 umowy  oraz .  Jednocześnie 

Wykonawca bierze na siebie ryzyko dużych wzrostów cen energii na rynku.   

 

Pytanie 32 
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w Projektowane postanowienia umowy- wzór umowy §7 ust.8 : 

 

„Strony ustalają sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Odbiorcy na koniec okresu 
rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury, lecz nie wcześniej niż 

7 dni od jej doręczenia.” 

 

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane pocztą Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający 

otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto Zamawiający 

może pobierać czy mieć wgląd w rachunki na bieżąco zaraz po wystawieniu faktur na platformie elektronicznej 

Sprzedawców dostępnych na stronie www.  

 

Pytanie 33 
Dotyczy: Projektowane postanowienia umowy- wzór umowy §7 ust. 1. 

Jakie obecnie okresy rozliczeniowe są u Państwa stosowane za dystrybucję energii? 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu na następujący:  

 

Okres rozliczeniowy będzie zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora systemu Dystrybucyjnego.  

Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez 

OSD działającym na danym terenie Wykonawca 

 

Wykonawca wystawia faktury czy korekty wyłącznie na podstawie danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych 
przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucji, nie ma wpływu na okresy rozliczeniowe, na zmianę okresu 
rozliczeniowego musi wyrazić zgodę OSD.  
 
Pytanie 34 
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu Projektowane postanowienia umowy- wzór umowy w §7 ust. 11 oraz §8 ust.1 

na następujący:  

 
„Należność będzie płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturach.” 
 
Konta bankowe do dokonywanie płatności w nowoczesnych systemach bilingowych przypisywane są indywidualnie 

każdemu odbiorcy i automatycznie nadawane i generowane przez system w momencie wprowadzenia umowy i 

wystawieniu pierwszej faktury.  

 
Pytanie 35 
Wykonawca wnosi o dodanie zapisu w Projektowanych postanowieniach umowy- wzór umowy do § 10 ust. 2 zapisu :  
„Dostawa energii elektrycznej na podstawie nn. Umowy nastąpi od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. lecz nie wcześniej niż 
po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmianie sprzedawcy i wejściu w życie umów na dystrybucję energii. „ 
 

Warunkiem koniecznym zgodnie z przepisami oraz IRiESD jest zgłoszenie umowy sprzedaż energii do OSD  i uzyskaniu 

pozytywnej weryfikacji tzw. procedury zmiany sprzedawcy która trwa min.21 dni,  

Niniejszy zapis powinien być stosowany w umowach sprzedaży energii.  
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WYJAŚNIENIA 
 
ad. pytanie 1 
Wyjaśniamy, że w pkt. 2.21 SWZ oraz §1 st. 6 wzoru umowy chodzi o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jakie 
posiada Wykonawca w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Nie jest to 
ubezpieczenie kontraktowe (dot. wyłącznie zawartej umowy). 
 
ad. pytanie 2 i 30 
Wyjaśniamy, że Zamawiający udzieli wybranemu w przetargu Wykonawcy, z którym zawarta zostanie umowa 
stosowanego Pełnomocnictwa do zgłoszenia i przeprowadzenia zmiany dostawcy energii elektrycznej w OSD. 
Wyjaśniamy jednocześnie, że Zamawiający od wielu lat nabywa energię elektryczną w drodze przetargu na podstawie 
przepisów PZP a udzielane przez Zamawiającego pełnomocnictwa zawsze były prawidłowe i wystarczające do tych 
czynności. Zakładamy więc udzielenie pełnomocnictwa na wzorze opracowanym przez Nas, nie wykluczając 
jednocześnie skorzystania z wzoru Wykonawcy.  
 
ad. pytanie 3 
Wyjaśniamy, że grupy taryfowe wskazane w przetargu należy wycenić po cenach rynkowych.  
Wyjaśniamy, że sformułowanie zastosowane w SWZ pkt. 16.1 „(…) na podstawie stawek taryfowych (…)” należy 
rozumieć jako podane przez wykonawcę stawki dla wskazanych przez zamawiającego grup taryfowych” 
 
ad. pytanie 4 
Wyjaśniamy, że do decyzji Wykonawcy należy, czy zaoferuje jedną stawkę dla wszystkich grup taryfowych czy zróżnicuje 
stawki. 
 
ad. pytanie 5 
Wyjaśniamy, że odpowiedź na pytanie znajduje się w SWZ cz. 8.3.  
Na podstawie §13.2. „Rozporządzenia w sprawie dokumentów” (w rozumieniu cz. 2.3. SWZ) – oraz SWZ, 
wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia KRS w celu potwierdzenia umocowania Pełnomocnika, jeżeli zamawiający 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające 
dostęp do tych dokumentów. Oznacza to, że jeśli wykonawca nie wskazał danych umożliwiających dostęp do tych 
dokumentów przekazuje KRS. 
 
ad. pytanie 6 i 31 
Patrz zmiana nr 1 - cz. II pisma. 
 
ad. pytanie 7 
Wyjaśniamy, że intencją zapisu w SWZ cz. 21.6.2 podpunkt 2, dotyczącego przypadku zwiększenia ilości punktów poboru 
energii elektrycznej było zwiększenie ilości punktów jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i 
wycenione w Ofercie Wykonawcy – i tak należy rozumieć ten zapis. 
 
ad. pytanie 8 
Patrz zmiana nr 2 – cz. II pisma 
 
ad. pytanie 9 
Wyjaśniamy, że podatek VAT będzie uwzględniany w stawce obowiązującej dla rozliczenia – patrz § 6 ust. 5 umowy, co 
nie wymaga przeprowadzenia zmiany umowy w formie aneksu.  
W odniesieniu do podatku akcyzowego patrz zmiana nr 2 w cz. II pisma – w katalogu zmian umowy. 
 
ad. pytanie 10 
Wyjaśniamy, że przetarg dotyczy dostawy energii, na dystrybucję Zamawiający ma odrębne umowy. Potwierdzamy, że 
układ pomiarowo rozliczeniowy Zamawiającego jest dostosowany do zasady TPA. 
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ad. pytanie 11 i 28 
Wyjaśniamy, że informacje jakie należy przyjąć do kalkulacji zostały podane w cz. 16.6 SWZ i zakres tej informacji 
pozostaje bez zmian. 
 
ad. pytanie 12 
Wyjaśniamy, że zakres informacji wskazany załączniku 5.1. do SWZ § 2 ust. 5 pkt. 4 jest wymagany, i wykonawca 
wybrany w postepowaniu do realizacji zadania będzie zobowiązany do przekazywania wymaganych umową danych. 
- treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 
ad. pytanie 13 
Wyjaśniamy, że np. opieszałość lub niestaranność wykonawcy może mieć negatywny wpływ na proces zgłoszenia i 
procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. - treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 
ad. pytanie 14 i 27 
Wyjaśniamy, że dokonując określenia ceny ofertowej należy przyjąć stawkę VAT 23 %. 
Wyjaśniamy, że powyższe ustalenie wynika z faktu, iż świadczenie planowane jest od 1.01.2023. 
Jednocześnie – patrz wyjaśnienie na pytanie nr 9. 
Patrz również - zmiana nr 3 w cz. II pisma. 
 
ad. pytanie 15 
Wyjaśniamy, że zgodnie z SWZ do każdej faktury wymagana jest specyfikacja z zakresem danych wskazanych wzorem 
umowy ust. 4 i 5 w §7 – zapisy te dotyczą treści specyfikacji do faktur a nie treści faktury. Treść SWZ pozostaje bez 
zmian. 
 
ad. pytanie 16 
Treść SWZ pozostaje bez zmian. Zwracamy uwagę, że przekazana informacja faktycznie nie jest wnioskiem o 
wyjaśnienie treści SWZ. Wyjaśniamy jednocześnie, że mechanizm rozliczenia, którego elementem jest §7 ust. 6 wzoru 
umowy pozostaje bez zmian. 
 
ad. pytanie 17 i 34 
Wyjaśniamy, że podanie numeru konta bankowego do rozliczeń będzie wymagane wyłącznie od wykonawcy wybranego 
w postępowaniu, z którym zawarta zostanie umowa, przed jej zawarciem, w celu wypełnienia wzorca umowy do odpisu - 
treść SZW pozostaje bez zmian. 
 
ad. pytanie 18 i 35 
Treść SWZ pozostaje bez zmian. 
Wyjaśniamy, że konieczność przeprowadzenia procedury zmiany dostawcy energii elektrycznej w OSD poprzedzającej 
rozpoczęcie dostawy jest oczywista, zaś biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia Zamawiającego w tym 
zakresie, planowany termin rozpoczęcia świadczenia dostawy energii i terminy nn. procedury zastosowany zapis jest 
wystarczający. 
 
ad. pytanie 19 
Wyjaśniamy, że z uwagi na przeznaczenie obiektu oraz rodzaj prowadzonej działalności Zamawiającego, wysokość kar 
umownych jest zasadna. Treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 
ad. pytanie 20 
Treść SWZ pozostaje bez zmian.  
Wyjaśniamy, że Zamawiający stosuje w swojej praktyce zasady rachunkowości i ewidencjonowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym, w przypadku obciążenia Wykonawcy karą umowną wystawia noty korygujące – 
odpowiednio. Zapis wzorca umowy zawarty w § 12 ust. 3 reguluje natomiast sposób rozliczenia kary.  
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ad. pytanie 21 
Wyjaśniamy, że nie wyrażamy zgody na rezygnację z zapisów dotyczących kar umownych jednocześnie, jeśli 
Wykonawca widzi ryzyka z tym związane, to działając z należyta starannością powinien je skalkulować w cenie. Treść 
SWZ pozostaje bez zmian. 
 
ad. pytanie 22 i 23 
Wyjaśniamy, że postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Załącznik nr 5.1. do SWZ stanowi 
wzór umowy, który nie będzie podlegał negocjacjom po wyborze wykonawcy. 
 
ad. pytanie 24, 25 i 26 
Potwierdzamy, że Zmawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 
Wyjaśniamy, że Zamawiający przekaże dokumenty po podpisaniu umowy z Wykonawcą, niezwłocznie, nie później niż w 
ciągu 7 dni. 
Patrz zmiana nr 4 – cz. II pisma. 
 
ad. pytanie 29 
Treść SWZ pozostaje bez zmian. Zawracamy uwagę, iż termin płatności jest jednym z kryteriów oceny ofert i licznym od 
dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury – por. cz. 19.1. SWZ a ponadto Wykonawca może przekazać Zamawiającemu 
fakturę elektronicznie. 
 
ad. pytanie 32 
Treść SWZ pozostaje bez zmian. Wykonawca ma możliwość przekazania faktur droga elektroniczną na podany w 
umowie adres e-mail. 
 
ad. pytanie 33 
Wyjaśniamy, że umowy dystrybucji stanowią odrębne zobowiązanie, zawarte z odrębnym podmiotem i mają miesięczny 
okres rozliczeniowy. Natomiast rozliczenie umowy dostawy energii odbywać się będzie na zasadach określonych wzorem 
umowy. Treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 
 

II. 
 Na podstawie art. 137 ust. 2 w związku z art. 137 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 
poz. 1129 ze zm.; dalej „PZP”) przekazujemy niniejszym treść przeprowadzonych zmian SWZ: 
 
zmiany: 
 
zmiana nr 1 
(1) 
W treści SWZ cz. 21.6.1 wykreśla się podpunkty 1 i 3.  
Jednocześnie podpunkt 2 zyskuje nowe brzmienie: 
„Zmiana polegająca na obniżeniu lub podwyższeniu ceny ofertowej dla każdej/danej taryfy w wypadku zmiany 
obowiązującej stawki podatku akcyzowego” 
- pozostałe podpunkty bez zmian w treści uzyskują nową numerację w kolejności od 1. 
 
(2) 
W treści załącznika 5.1. do SWZ §2 ust. 5, wykreśla się podpunkt 6 - pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 2 
W treści SWZ cz. 21.6.3, na końcu, po kropce stawia się myślnik oraz tekst w brzmieniu:  
„- wydłużenie terminu na tej podstawie może nastąpić maksymalnie do 3 miesięcy.” 
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zmiana nr 3 
W rozdziale 16 SZW w cz. 16.3 po kropce dodaje się zdanie w brzmieniu: 
„Biorąc pod uwagę przewidywany okres świadczenia kwotę podatku VAT w ofercie należy podać dla stawki VAT 23 %”. 
 
zmiana nr 4 
W treści Załącznika 5.1. do SWZ §2 ust. 6 dodaje się podpunkt 4 w brzmieniu: 
„4) do niezwłocznego przekazania Wykonawcy niezbędnych danych w wersji elektronicznej Excel oraz dokumentów do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, najpóźniej do 7 dni od zawarcia umowy”. 
 
zmiana nr 5 
W treści SWZ cz. 13.8 dodaje się podpunkt 6 w brzmieniu: 
„6) Arkusz kalkulacyjny – załącznik 2.2. do SWZ - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.” 
 
zmiana nr 6 
Zmiana korygująca do załącznika 2.1 – formularz oferty. W formularzu ofert: 

- we wstępie, tam, gdzie mowa o: „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, powinno być: „Specyfikacji 
Warunków Zamówienia”, 

- w pkt. 1 jest m.in.: „kwota podatku VAT” powinno być: „kwota podatku VAT w stawce 23%”, 
- w oświadczeniu pod ceną brutto jest „w tym i” powinno być „w tym”, 
- w pkt 2 w uwadze pod terminem jest m. in. 18 SIWZ” powinno być: „19 SWZ”, 

 
 

III. 
 

1. Zmiany i wyjaśnienia zawarte w niniejszym piśmie są wiążące dla Wykonawców. 
2. Zaleca się, aby korekty wynikające ze zmiany nr 6 Wykonawca wprowadził samodzielnie w formularzu oferty. Jeśli 

korekta nie zostanie dokonana, z uwagi na treść pkt 1 powyżej, nie stanowi to błędu formularza. 
3. Zmiany wprowadza się przez uznanie – niniejszym pismem.         
 

 

          ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 
 
 


