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WYJAŚNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  
o wartości przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 214 000 euro pn. „Dostawa energii 
elektrycznej”, znak sprawy 15/2020. 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanym w dniu 18.11.2020r., oraz w dniu 20.11.2020r. 
dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U.   
z  2019r. poz. 1843 z późn. zm.)  Zarząd  PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. udziela poniższych 
wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający potwierdzi, że wykonanie 
zobowiązania w zakresie bilansowania handlowego może nastąpić zarówno poprzez osobiste 
działanie Wykonawcy, jak również poprzez wykonanie tejże czynności przez podmiot, któremu 
czynność ta zostanie powierzona przez Wykonawcę w ramach podwykonawstwa (co jest częstą 
praktyką przyjętą na rynku). Z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
względem Zamawiającego za prawidłowość bilansowania handlowego energii dostarczonej 
Zamawiającemu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższy wniosek.  
 
Pytanie nr 2 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zapis  
w umowie wykonawczej, aby o otrzymaniu faktury po terminie Zamawiający poinformował (wraz  
z podaniem daty wpływu faktury) Wykonawcę? Wprowadzenie tej modyfikacji znacznie ułatwi  
i przyspieszy proces prawidłowych rozliczeń stron umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis w umowie.  
 
Pytanie nr 3 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający potwierdzi w zakresie pkt 
24.1 ppkt 6) SIWZ, że zwiększenie ilości PPE nastąpi w sposób umożliwiający terminową realizację 
dostaw energii elektrycznej przez Wykonawcę. Chodzi o to, aby Wykonawca miał czas na dochowanie 
oczekiwanego przez Zamawiającego terminu uruchomienia dostaw energii elektrycznej do nowego 
PPE? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zwiększenie ilości PPE nastąpi w sposób umożliwiający terminową 
realizację dostaw energii elektrycznej przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 4 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający wyjaśni, czy dojdzie do 
pierwszej czy też do kolejnej zmiany dostawcy energii elektrycznej dla poszczególnych PPE? 
 
 
 



Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dojdzie do kolejnej zmiany dostawcy energii elektrycznej dla 
poszczególnych PPE. 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie dostaw energii na podstawie szacunku, w przypadku 
braku możliwości dokonania rozliczenia rzeczywistego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż, Wykonawca powinien rozliczać dostawy w okresach miesięcznych od 
pierwszego do ostatniego dnia miesiąca (odczyt zdalny przez PGE Dystrybucja z wyjątkiem zadania 
nr 6 w którym jest odczyt fizyczny i nie jest możliwe rozliczenie od pierwszego do ostatniego dnia 
miesiąca)  na podstawie rzeczywistego zużycia. 
 
Pytanie nr 6 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający wskaże gwarantowany 
zakresu zamówienia? W przypadku gdyby nie było możliwe określenie wolumenu dla zakupu energii 
elektrycznej przez Zamawiającego, Wykonawca wnosi o wskazanie gwarantowanej liczby PPE wraz  
z określeniem ich lokalizacji? Postanowienia pkt 24.1 ppkt 6) SIWZ dają bowiem swobodną możliwość 
zmniejszenia/zwiększenia ilości PPE. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wskaże gwarantowanego zakresu zamówienia. 
 
Pytanie nr 7 
W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że gdy ze względów 
proceduralnych (wydłużenie postępowania o udzielanie zamówienia) niemożliwy do dotrzymania 
okaże się wskazany przez Zamawiającego proponowany termin początkowy realizacji zamówienia, tj. 
01.02.2021r., Strony ustalą nowy termin uruchomienia, z uwzględnieniem czasu niezbędnego dla 
ewentualnej zmiany dostawcy energii elektrycznej dla Zamawiającego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
Pytanie nr 8 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dokonania wszelkich czynności i uzgodnień  
z OSD, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy? A jeśli nie, to czy udzieli 
Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do tych czynności na wzorze Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje iż udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do tych czynności, na 
wzorze Zamawiającego ustalonym przez Radcę Prawnego PPUH RADKOM Sp. z o. o.  
 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy  
w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie 
potrzebował dodatkowo następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego 
PPE: 
- numer licznika;  
- numer aktualnie obowiązującej umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji 
elektronicznej niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 10 
Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyjaśni dlaczego wskazał w pkt 3.2 SIWZ 
datę 28.02.2018 roku? 



„Zamawiający założył, iż wszystkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy, umożliwiające 
rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej wg stawek zaoferowanych w ofercie przez zwycięskiego 
Wykonawcę zostaną zakończone najpóźniej do dnia 28 lutego 2018r.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w/w data jest omyłką pisarską. Prawidłowa data jaka powinna być zawarta 
w pkt. 3.2 SIWZ to 01.02.2021r.  
 
Pytanie nr 11 
Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyjaśni w zakresie „UWAGI” w pkt 18.1 
SIWZ, czy może być jedna umowa wykonawcza do SIWZ czy Zamawiający chce mieć niezależną 
umowę dla każdego ZADANIA? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż chce mieć niezależną umowę dla każdego Zadania. 
 
Pytanie nr 12 
18.1.g  SIWZ - Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia 
faktury. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
Pytanie nr 13 
24.1.1 i 2 SIWZ - Wnosimy o dodanie zapisu, że zmiany taryf i mocy mogą nastąpić jedynie w obrębie 
tych określonych w umowie i w SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wszystkie możliwe zmiany umowy zawarte są w punkcie 24 SIWZ.  
 
Pytanie nr 14 
24.1.6- W celu dokładnego skalkulowania oferty, Wykonawca wnosi o określenie przez 
Zamawiającego gwarantowanego zakresu zamówienia, w znaczeniu minimalnego poboru energii 
elektrycznej w okresie trwania umowy oraz zakresu opcjonalnego wraz z dookreśleniem zasad 
korzystania z prawa opcji. Dodatkowo, określenie (ilościowo lub procentowo) ilości PPE, o które 
miałaby nastąpić zmiana. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie określi gwarantowanego zakresu zamówienia. 
 
Pytanie nr 15 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawca będzie mógł zastosować własne pełnomocnictwo 
w procesie zmiany sprzedawcy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż pełnomocnictwo powinno być przygotowane i zatwierdzone przez Radcę 
Prawnego PPUH RADKOM Sp. z o.o. 
 
Pytanie nr 16 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy po 
uwzględnieniu określnych w SIWZ zapisów? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy po uwzględnieniu 
określnych  
w SIWZ i PZP zapisów oraz zatwierdzona przez Radcę Prawnego PPUH RADKOM Sp. z o. o. 
 
Pytanie nr 17 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? 



Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany 
sprzedawcy dla punktu poboru: 
- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa (obecna i nowa); 
- moc umowna; 
- 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 
 - numer PPE 
oraz dokumentów: 
- Pełnomocnictwo, 
- dokument nadania numeru NIP, 
- dokument nadania numeru REGON, 
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka 
- dokument potwierdzający umocowania 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 być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. 
sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy w wersji Word.  
 
Pytanie nr 18 
W jakim terminie zamawiający podpisze umowy oświadczenie usługii dystrybucji energii elektrycznej 
z OSD? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ma podpisaną umowę z o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej przez OSD na czas nieokreślony. 
 
Pytanie nr 19 
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 świadczenie usług dystrybucji 
wydanymi przez właściwego OSD?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający oświadcza, że podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne –  
w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi 
oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez 
właściwego OSD. 
 
Pytanie nr 20 
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 ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. 



Pytanie nr 21 
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) 
który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? 
Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze 
zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
zgodnie z jego procedurami.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dla zadań 1, 2, 4, 5, 6 dysponuje tytułem prawnym, natomiast dla zadania 3 
jest  w trakcie regulowania spraw własnościowych. 
 
Pytanie nr 22 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą 
korespondencyjną. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 
 
Pytanie nr 23 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 
a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży 
energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji  
b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? 
c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 
określony, czy nieokreślony? 
d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?  
e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii 
elektrycznej? 
f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na 
skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności 
Wykonawcę? 
g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku 
punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku 
punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie 
umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ? 
h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które 
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - 
jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów 
lojalnościowych ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż: 
Ad a)  Posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na 
świadczenie usług dystrybucji.  
Ad b) Upoważni sprzedawcę do wypowiedzenia obowiązujących umów.  
Ad c) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. 
Ad d) Dotychczasowym sprzedawcą jest ENERGO OPERATOR Sp. z o. o., ul. Bukietowa 5/U3 02-
650 Warszawa. 
Ad e) f) Umowy zawarte są na czas określony. 
g) Dla wszystkich punktów poboru zawarte są umowy na czas określony. 
h) Nie zawarł takich umów. 
 
Pytanie nr 24 
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. 



Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są 
dostosowane do zasady TPA. 
 
Pytanie nr 25 
Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-
rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu 
parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie 
okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi 
on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc dla wszystkich PPE. 
 
Pytanie nr 26 
Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić,  
w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu 
prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu 
płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty 
powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe  
z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.  Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 
marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w 
przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na 
zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT 
będą płatne w terminie … dni od daty wystawienia” 
 
Odpowiedź: 
Zamawijacy informuje, iż nie dopuszcza powyższej modyfikacji, natomist dopuszcza wysyłanie faktur 
drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawijacego adres e-mail. 
 
Pytanie nr 27 
Prosimy o podanie mocy i źródła wytwówrczego energii elektrycznej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż jest to Elektrownia biogazowa z silnikami spalinowymi o mocy 677kW. 
 
Pytanie nr 28 
Prosimy o wskazanie, czy zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na 
potrzeby własne Zamawiającego, czy też jej część zostanie przeznaczona na działalność 
koncesjonowaną? W przypadku, gdy zakupiona energia nie zostanie w całości wykorzystana na 
własne potrzeby, informujemy, iż Zamawiający jest zobowiązany przekazywać Wykonawcy 
comiesięczne oświadczenia o ilości energii elektrycznej przeznaczonej na własny użytek oraz na 
działalność koncesjonowaną. Zwracamy się także z prośbą o podanie szacunkowego zużycia energii 
elektrycznej na potrzeby własne oraz energii podlegającej dalszej odsprzedaży lub innej działalności 
koncesjonowanej oraz dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji za 
energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby własne oraz odrębnych kalkulacji za energię, która 
przeznaczona zostanie na działalność koncesjonowaną. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający oświadcza, że zamówiona energia zostanie zużyta w całości na potrzeby własne. 
 
Pytanie nr 29 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada: 
1) status 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.), co oznacza, że jest podmiotem 
wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z  odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz 
rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii 
wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej? 



2) 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.), co oznacza, że jest 
odbiorcą  końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na 
własne potrzeby w mikroinstalacji, 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. z 2019 r. poz. 649 i 730), w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez 
Zamawiającego w dokumentacji przetargowej? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający oświadcza, że posiada status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 
20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) i jest 
podmiotem wytwarzającym energię elektryczną i ciepło z odnawialnych źródeł energii w PPE . 
 
Pytanie nr 30 
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/dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi jej dystrybucji punktów 
poboru energii, w których wytwarzana jest energia elektryczna, może stanowić naruszenie dyspozycji 
art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 
z późn. 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. z 2019 r., poz. 755  
z późn. 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 przetargowej 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 informuje, iż żaden z wymienionych przez Państwa przepisów prawnych nie nakazuje 
wyłączenia z przetargu punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status 
wytwórcy. 
W załączniku nr 2 pkt 1-7 pt. „Szczegółowy opis zamówienia“ dokumentacji przetargowej są zawarte 
uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z  uwzględnieniem wszystkich zobowiązań 
Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją odnawialnego źródła energii. 
 
Pytanie nr 31 
1. Mając na uwadze obowiązki określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1227/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku 
energii (REMIT) oraz w rozporządzeniu Komisji nr 1348/2014 w sprawie przekazywania danych, 
wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011  
w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Rozporządzenie Wykonawcze) 
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający zrealizował obowiązki w zakresie rejestracji  
w krajowym organie regulacyjnym, jako uczestnik rynku hurtowego produktów energetycznych? 
Prosimy o udostępnienie kodu ACER Zamawiającego. 
2. Z uwagi na określone w Rozporządzeniu REMIT i Rozporządzeniu Wykonawczym obowiązki, 
którym podlegać będzie umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania,  
w szczególności obowiązek zgłoszenia do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 
(ACER) zawarcia określonych rodzajów transakcji, dotyczących energii elektrycznej i przekazania 



danych w terminie określonym właściwymi przepisami, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, 
czy Zamawiający przed podpisaniem umowy, wyznaczy po swojej stronie osobę odpowiedzialną za 
uzgadnianie raportów dot. zgłoszenia zawarcia transakcji oraz  raportów z wykonania transakcji  
przekazywanych do ACER, w celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności w danych 
przekazywanych do ACER przez obie strony kontraktu? 
 
Odpowiedź: 
Ad.1) i 2) Zamawijacy informuje, iż nie podlega w/w przepisom. 
 
Pytanie nr 32 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający całość energii elektrycznej będzie 
zużywał wyłącznie na potrzeby własne, czy może wystąpi także odsprzedaż? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż energię zakupioną będzie zużywał na potrzeby własne, ale może wystapić 
odsprzedaż energii wyprodukowanej.  
 
Pytanie nr 33 
1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie  
z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia  
z uwagi na 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 ustanowienia zabezpieczenia 
należności, zaproponowane przez Wykonawcę? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na w/w zapisy. 
 
Pytanie nr 34 
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 SIWZ 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie jest prosumentem i nie wyraża zgody na powyższy wniosek.  
 
Pytanie nr 35 
Zamawiający nie przestawił projektu umowy jak również Istotnych postanowień umowy, czy 
Wykonawca ma przez to rozumieć że Zamawiający podpisze umowę na powszechnie stosowanych 
przez Wykonawcę wzorcach – nie wnosząć żadnych zastrzeżeń ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podpisze umowe na powszechnie stosowanych wzorcach z uwzględnieniem zapisów 
pkt. 18. SIWZ (Informacje w sprawie postanowień umowy) i obowiązujacych przepisów PZP. 
 
Pytanie nr 36 
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki 
podatku VAT, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu o treści: "Ceny energii 



elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji 
przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT . 
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: 
Zamawijaćy informuje, iż powyższy zapis reguluje pkt 24.1.7 treści SIWZ.  
 

Pozostałe wymagania  i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  
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