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Prószków, 01.02.2022 r. 

 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCY 

DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:  

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ W PRÓSZKOWIE 

 

 

Pytanie nr 1 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

1) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 
określony, czy nieokreślony? 

2) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? 

3) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży 
energii elektrycznej? 

4) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na 

skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy? (w przypadku takiej konieczności) 

5) 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 ? 

6) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, 

które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w 
SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji 

promocyjnych/programów lojalnościowych ? 

 

Odpowiedź: 

1) Umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas nieokreślony. 

2) Na tę chwilę dostarcza energię firma TAURON Sprzedaż sp. z o. o. jako dostawca 

rezerwowy. 
3) Wypowiedzenie z dostawcą rezerwowym może być rozwiązana w dowolnym terminie na 

mocy porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia przez klienta z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący po 
miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia. 

4) Zamawiający sam wypowie obowiązujące umowy. 

5) Umowa na dystrybucję jest aktualna. 

6) Zamawiający nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych 

 

Pytanie nr 2 

Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej, przedmiotowe postępowanie obejmuje okres 10 
miesięcy, nie 12 jako to zostało wskazane w opisie kolumny zawierającym szacowany wolumen energii. 

W związku z powyższym, czy wycenie  powinien  zostać  podany  wolumen  w  tabeli  nr  1,  czy  też 

Zamawiający będzie dokonywał korekty? 

 
Odpowiedź: 

Wycenie powinno zostać szacowane zużycie wg zamieszczonej tabeli. Planowane zużycie w wysokości 

228 762,00 KWh oszacowane jest na okres 10 m-cy. 
 

Pytanie nr 3  

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 NIP; 
- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 

- grupa taryfowa ; 
-  plano wane 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. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekaże niezbędne dane dotyczące przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w 
wymaganym terminie i formacie. 

 

Pytanie nr 4  
Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie 

zamówienia taryf. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez określenie, iż 

„Zamawiający może zwiększyć moc umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego 
w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ. 
 

Dotychczasowy zapis Rozdziału 5 pkt 13) litera g) tiret drugi SWZ 

„zmiany mocy umownej, określonej w umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych” 
 

otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający może zwiększyć lub zmniejszyć moc umowną do obiektów w ramach określonych przez 

Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”. 
 

Pytanie nr 5  

Wykonawca wskazuje, iż biorąc pod uwagę: 
• termin na złożenia oferty i rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania; 

• termin na podpisanie umowy; 

• obowiązujący, zgodnie z IRiESD OSD, 21 dniowy termin na przeprowadzenie procesu zmiany 
sprzedawcy, rozpoczęcie sprzedaży od dnia 01.03.2022 nie jest możliwe. 

Wykonawca prosi o modyfikację zapisów w całej dokumentacji przetargowej poprzez wskazanie daty 

rozpoczęcia sprzedaży (ewentualnie: praktykowany termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej 

tj. od pierwszego dnia miesiąca), uwzględniającej powyższe informacje. 
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Ponadto 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 OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy 

oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. Tym samym, nie jest możliwe aby sprzedaż rozpoczęła 
się od dnia podpisania umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zapisy Rozdziału 6 SWZ mówią o planowanym terminie rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej. 

 

Ponadto Rozdział ten zawiera zapis: 

„Zamawiający przewiduje możliwość rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej w późniejszym 
terminie, 

jeżeli postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego ulegnie przedłużeniu lub czas niezbędny do 

zmiany dostawcy energii ulegnie przedłużeniu”. 
 

W związku z powyższym rozpoczęcie świadczenia dostawy energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej 

niż po skutecznym rozwiązaniu umów, na podstawie których dotychczas Zamawiający kupował energię 

elektryczną oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD. 
   

Pytanie nr 6  

Wykonawca wskazuje, iż niepoprawnie został podany rok zakończenia wykonania umowy. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ. 
 

Dotychczasowy zapis Rozdziału 6 pkt 2 tiret 2 

„- termin zakończenia: 31 grudnia 2024 roku.” 

 
otrzymuje brzmienie: 

„- termin zakończenia: 31 grudnia 2022 roku.”. 

 

Pytanie nr 7  

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z 

prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen stawki podatku akcyzowego, 
wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. 

Prosimy o zmianę zapisów zdania drugiego uwzględniając powyższe. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ. 

 

Dotychczasowy zapis Rozdziału 7 pkt 3 lit. e 
„e) zmianie uległy ceny, o których mowa w § 5 ust. 5 na skutek zmiany podatku akcyzowego. Zmiana 

cen wynikająca ze zmiany podatku akcyzowego wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.” 

  

otrzymuje brzmienie: 
„e) zmianie uległy ceny, o których mowa w § 5 ust. 5 na skutek zmiany podatku akcyzowego. Zmiana 

cen wynikająca ze zmiany podatku akcyzowego nie wymaga podpisania przez Strony umowy aneksu 

do umowy.” 
 

W związku z powyższą zmianą zmianie uległy zapisy w załączniku nr 2 „Projekt umowy”. 

 
Pytanie nr 8 

Z uwagi na przedmiot zamówienia jakim jest sprzedaż energii, a nie dostawa energii elektrycznej i 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (umowa kompleksowa). Wykonawca wnioskuje o 

usunięcia zapisu lit. f) w całości. 



Nr sprawy:ZSP.26.2.2022 

__________________________________________________________________________________ 

 
Odpowiedź: 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ. 

 
Dotychczasowy zapis Rozdziału 7 pkt 3 lit. f 

„Ceny i stawki opłat określone przez wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, 

zmiany stawki podatku VAT, podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa oraz zmiany Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx, zatwierdzanej przez 

Prezesa URE. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone lub zmniejszone o kwotę wynikającą z 

obowiązków nałożonych właściwymi przepisami lub zmianą taryfy Sprzedawcy dla grupy Taryfowej 

Gxx zatwierdzonej przez Prezesa URE, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzania 
aneksu do umowy.”. 

  

otrzymuje brzmienie: 
„Ceny i stawki opłat określone przez wykonawcę ulegną zmianie w przypadku zmiany stawki podatku 

VAT, podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz zmiany 

Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx, zatwierdzanej przez Prezesa URE. Ceny energii 

elektrycznej zostaną powiększone lub zmniejszone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych 
właściwymi przepisami lub zmianą taryfy Sprzedawcy dla grupy Taryfowej Gxx zatwierdzonej przez 

Prezesa URE, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.”. 

 
W związku z powyższą zmianą zmianie uległy zapisy w załączniku nr 2 „Projekt umowy”. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie jest dostawą w rozumieniu art. 7 pkt 4) 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 

późn. zm.) czyli w rozumieniu tego przepisu również sprzedażą/nabywaniem energii elektrycznej. 

 

 
Pytanie nr 9 

W związku ze zdaniem trzecim pkt 3 lit. d oraz pytaniem nr 8, Wykonawca wnioskuje o wskazanie 

wyłączeń zastosowania formy pisemnej, bądź ich doprecyzowanie. 
 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ. 

 

Dotychczasowy zapis Rozdziału 7 pkt 34 lit. e 

„Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.”. 

  

otrzymuje brzmienie: 
„Zmiany i uzupełnienia umowy, z wyjątkiem postanowień pkt 3 lit d), e) i f), wymagają formy 

pisemnej w postaci aneksu lub pisemnego powiadomienia, pod rygorem nieważności.”. 

 

Pytanie nr 10 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie nr 11 
Wykonawca, informuje, iż w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługuje się tzw. 

rachunkami wirtualnymi, podawanymi na fakturach VAT. Każdy rachunek wirtualny jest powiązany z 

rachunkiem rozliczeniowym, który jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym i znajduje się na 



Nr sprawy:ZSP.26.2.2022 

__________________________________________________________________________________ 

 
udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych 
jako podatnicy VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów potwierdzonym w 

opublikowanych wyjaśnieniach (https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-informacje-ws-wykazu- 

podatnikow-vat) – rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych 
towarów i usług nie są zamieszczane w wykazie, gdyż nie są to to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe 

zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG (nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.). Na tzw. białej liście prezentowany 
jest wyłącznie rachunek rozliczeniowy, z którymi dany rachunek wirtualny jest powiązany. Powiązanie 

rachunku wirtualnego z rozliczeniowym ustalane jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie 

danych udostępnianych przez banki. Jeśli takie powiązanie istnieje Ministerstwo sprawdza czy rachunek 

rozliczeniowy z którym powiązany jest weryfikowany rachunek wirtualny został zgłoszony. Jeśli tak – 
system zwraca informację o treści „Figuruje w rejestrze VAT” . Oznacza to, że wpłaty dokonywane na 

tak zweryfikowany rachunek wirtualny będą traktowane jak wpłaty na rachunki rozliczeniowe 

znajdujące się na białej liście. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający przyjął do wiadomości powyższą informację. 

 
Pytanie nr 12 

Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego zapis lit. e) może nie zostać dotrzymany z 

uwagi na fakt, iż okres rozliczeniowy nie zawsze pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, natomiast 
faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od 

OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. 

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu lit e) w całości 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie. 

 
Pytanie nr 13 

Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są przez Sprzedawcę wskutek niedotrzymania 

standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz wskutek niedotrzymania przez OSD parametrów 
jakościowych energii elektrycznej, określonych w odrębnych przepisach. Bonifikaty udzielane są w 

terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła przesłanka do ich naliczenia. W związku z powyższym 

zwracamy się z prośba o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści: 
,,Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych 

obsługi odbiorców oraz niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej, w 

terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała przesłanka do ich naliczenia'' 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w załączniku nr 2 - §3 ust. 3. 

 
Pytanie nr 14 

Wykonawca nie dokonuje odczytów wskazań liczników, prosimy o korektę zapisu w tym zakresie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 15 
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, 
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zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. 
Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania 

o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie 

transportu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur za pośrednictwem kanałów elektronicznych. 
 

Pytanie nr 16 

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia 
świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za 

dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, 

któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści 
zapisu w sposób następujący: 

„Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 17 
Mając na uwadze art. 6b ust. 2 Ustawy prawo energetyczne: „Przedsiębiorstwo energetyczne 

wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub 

energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, 
dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za 

pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”. 

 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dostosowanie zapisu zawartego w §6 ust. 5 zgodnie z 
treścią cytowanego artykułu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w załączniku nr 2 - §6 (powtórzony) ust. 5. 

 

Pytanie nr 18 
Wykonawca prosi o wskazanie właściwego numeru paragrafu do którego podawane jest odwołanie w 

przedmiotowych ustępach. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w załączniku nr 2. 

 

Pytanie nr 19 - SWZ 
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? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. 

 

  



Nr sprawy:ZSP.26.2.2022 

__________________________________________________________________________________ 

 
POSTANOWIENIA DODATKOWE: 

 

1. W związku ze zmianami w załączniku nr 2 do SWZ, Zamawiający zastępuje załącznik nr 2 do SWZ 

załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. 
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie terminu składania ofert. 

 

W związku z powyższym ustala się: 

1) Termin składania ofert do dnia 07.02.2022 r., do godziny 9:00 (zmiana w Rozdziale 13 pkt 1 

SWZ); 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2022 r. po godzinie 10:00 (zmiana w Rozdziale 14 zdanie 

1 SWZ); 
3) Termin związania ofertą 30 dni, tj. do dnia 08.03.2022 r. 

 

 
Wprowadzone niniejszym pismem wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji 

warunków zamówienia i należy je uwzględnić podczas sporządzania i składania oferty. 
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