
 

 

 
                               Wrocław 7.11.2022 r. 

 
PLWSA  1083/2022 
 

                                      Do wszystkich zainteresowanych 
 
 

Dot. przetargu na zadanie pod nazwą:  
Zakup energii elektrycznej dla Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2023 
 
Nr nadany sprawie: 10/2022/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 po terminie przewidzianym w art. 135 ust. 2 PZP, na które 
Zamawiający postanowił udzielić wyjaśnień, oraz treści wyjaśnień: 

 
PYTANIA 
pytanie nr 1:  

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  

- 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 nr 2:  
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  
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pytanie nr 3:  
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 nr 4:  
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); „  
  
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 nr 5:  
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 nr 6:  
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 pomiaroworozliczeniowych 
przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucji, nie ma wpływu na okresy rozliczeniowe, na zmianę okresu 
rozliczeniowego musi wyrazić zgodę OSD.   
   
pytanie nr 7:   
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.”  
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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 nr 8:  
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.   

 
pytanie nr 9:  
Czy Zamawiający jest dużym przedsiębiorstwem? Czy Zamawiający Port Lotniczy Wrocław S.A. jest „odbiorcą – 
podmiotem uprawnionym” zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających 
na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku?  

 
WYJAŚNIENIA 
 
ad. pytanie 1 
Wyjaśniamy, że Zmawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, co zostało ujęte w załączniku 5.1 do SWZ §2 ust. 6 pkt. 4.  
Patrz też wyjaśnienie do pytania nr 3. 
 
ad. pytanie 2 
Treść SWZ pozostaje bez zmian. Wyjaśniamy, że termin płatności jest jednym z kryteriów oceny ofert i liczony jest od 
dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury – por. cz. 19.1. SWZ a ponadto Wykonawca może przekazać Zamawiającemu 
fakturę elektronicznie. 
 
ad. pytanie 3 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Wyjaśniamy jednocześnie, że istotne dla nas jest, aby pełnomocnictwo nie 
zostało rozszerzone na czynności wykraczające ponad standard wymagany w procesie zmiany dostawcy (aby nie 
zawierało nadmiernego rozszerzenia). Termin przekazania pełnomocnictwa tj. dokumentu niezbędnego dla procedury 
zmiany dostawcy został określony w załączniku 5.1 do SWZ §2 ust. 6 pkt. 4, przy czym jest to termin maksymalny, który 
nie wyklucza wcześniejszego przekazania pełnomocnictwa np. w dniu zawarcia umowy lub następnego dnia. 
Potwierdzamy, że zamierzamy współdziałać w tym zakresie z wybranym wykonawcą jak najsprawniej. 
 
ad. pytanie 4 
Patrz zmiana nr 1 w dalszej części pisma. 
 
ad. pytanie 5 
Treść SWZ pozostaje bez zmian. Wyjaśniamy, że Wykonawca ma możliwość przekazania faktur drogą elektroniczną na 
podany w umowie adres e-mail. Wyjaśniamy jednocześnie, że zapisy w obszarze pytania zostały ukształtowane na 
podstawie naszej praktyki z tym zamówieniem. Wyjaśniamy, że Wykonawca jako strona umowy zobowiązana jest do 
przekazania nam rachunku/faktury (wraz z wymaganymi załącznikami – zgodnie z SWZ) na zasadach zawartych w 
umowie co oznacza, że nie będziemy pobierać rachunków samodzielnie ze stron internetowych. 
 
ad. pytanie 6 
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. 
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ad. pytanie 7 
Patrz zmiany nr 2 i 3 w dalszej części pisma. 
 
ad. pytanie 8 
Wyjaśniamy, że oczywiste jest, że do wykonania dostawy energii elektrycznej przez nowego wykonawcę w wypadku 
rozdzielenia dostawy od dystrybucji, czyli przy tego rodzaju zamówieniu jakie jest przedmiotem przetargu, niezbędne jest 
przejście tzw. procedury zmiany dostawcy energii elektrycznej w OSD. Zgodnie z SWZ rozdział 5 pkt. 5.1. „Realizacja 
dostawy powinna rozpocząć się w taki sposób, aby zapewnić utrzymanie ciągłości i niezawodności dostaw energii 
elektrycznej do Zamawiającego”, co za tym idzie - treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 
pytanie nr 9:  

Wyjaśniamy, że zgodnie z SWZ - załącznik 5.1. do SWZ, komparycja – PLW S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy. 
W odniesieniu do przywołanej ustawy, która jest nowym aktem prawnym i nadal podlega analizie, w naszej obecnej 
ocenie na ten moment nie jesteśmy podmiotem uprawnionym. 
 

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 
W załączniku 5.1. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w §2 ust. 5 wykreśla się punkt 6. 
-pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 2 
W załączniku 5.1. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w §7 treść ust. 11 otrzymuje nowe brzmienie: 
„11. Należność będzie płatna na konto Wykonawcy zgodnie ze wskazaniem w §8 Umowy” 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 3 
W załączniku 5.1. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w §8 treść ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
 
„1. Należności za faktury wystawione przez Wykonawcę na podstawie nn. Umowy, zostaną uregulowane przelewem, z 
konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że podany na każdej fakturze numer rachunku bankowego będzie rachunkiem 
figurującym w wykazie informacji o podatnikach VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub 
rachunkiem wirtualnym powiązanym z rachunkiem rozliczeniowym należącym do Wykonawcy znajdującym się w 
elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust.3 
pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)”. 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 4 
W SWZ w rozdziale 21 pkt. 21.6.1. ppkt. 1: 
na początku zdania jest: „Zmiana podyktowana okolicznościami skutkującymi możliwością obniżenia (…)”  
powinno być: „Zmiana podyktowana okolicznościami skutkującymi obniżeniem (…)” 
- pozostałe bez zmian. 
 

III. 
1. Zmiany i wyjaśnienia zawarte w niniejszym piśmie są wiążące dla Wykonawców. 
2. Zmiany wprowadza się przez uznanie – niniejszym pismem.         
 

          ZAMAWIAJĄCY 


