Urząd Gminy Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin

Gubin, dnia 17.05.2021r.

Wykonawcy,
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego
w nw. Postępowaniu

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów
Gminy Gubin”
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) zawiadamiam,
że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków
Zamówienia (dalej: SWZ), na który Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.
Pkt V SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik 1A do SWZ ("Punkty poboru energii")
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie/potwierdzenie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii
elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji dla wszystkich PPE?
b) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony dla wszystkich PPE?
c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych PPE?
d) Na jaki okres została zawarta obecna umowa sprzedaży energii elektrycznej?
e) Czy obowiązujące umowy (umowa) sprzedaży wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, jaki
jest okres wypowiedzenia obowiązujących 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 upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na
podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na
warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?
i) 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:
a) posiada oddzielne umowy na sprzedaż energii elektrycznej i usług dystrybucji dla
wszystkich PPE
b) tak, umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony
c) RESPECT ENERGY S.A. z siedzibą ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
d) na okres 12 miesięcy

e) nie, umowa nie wymaga wypowiedzenia
f) upoważni do tego sprzedawcę
g) nie
h) tak
i) nie
Pytanie 2 – Załącznik 1A do SWZ ("Punkty poboru energii"), Pkt V SWZ ("Opis przedmiotu
zamówienia")
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:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina w oddzielnych polach
zestawienia);
- 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 (kod PPE zgodny z maską danego OSD np.
59XXXXX0000XXXXXXX);
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- 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.
Odpowiedź: Zamawiający przekaże wykonawcy wszystkie niezbędne dane do
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy.
Pytanie 3 – §2 ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/ /2021"),
Załącznik nr 1 do SWZ, Załącznik nr 6 do wzoru Umowy ("Pełnomocnictwo"), Pkt V, ppkt 6
c) SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia")
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 (druk w załączeniu)? W przypadku
braku zgody na powyższe proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie

odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne
zakwestionowanie przez OSD?
Odpowiedź: Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa wykonawcy i będzie ponosił
odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne
zakwestionowanie przez OSD.
Pytanie 4 – Pkt VI SWZ ("Termin wykonania zamówienia"), §9 ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ
("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/ /2021")
Termin realizacji zamówienia musi być wskazany precyzyjnie już na etapie wszczęcia
postępowania (w ogłoszeniu i w SWZ), celem umożliwienia wykonawcom złożenia
porównywalnych ofert, inaczej zamówienie nie jest udzielane z przestrzeganiem zasad jego
udzielania w postaci zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego
traktowanie wykonawców oraz przejrzystości. W związku z powyższym, uprzejmie proszę
o uszczegółowienie i ujednolicenie terminu realizacji zamówienia, poprzez podanie terminu
rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, tzn. modyfikację pkt VI SWZ: „Rozpoczęcie
sprzedaży energii elektrycznej w zakresie każdego punktu poboru nastąpi z dniem 15.07.2021
r., lecz nie wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu obecnie obowiązujących umów
sprzedaży energii elektrycznej, po zawarciu umów dystrybucyjnych, po pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.
Zakończenie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi z dniem 14.07.2022 r.“
Równocześnie Wykonawca informuje, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy
w terminach określonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a
następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie
z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży
energii elektrycznej od daty zawarcia umowy nie jest możliwy do spełnienia przez
Wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający wskazał prawidłowy termin wykonania przedmiotu zamówienia,
jest to okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. § 2 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający
określił że Wykonawca zobowiązuje się do złożenia OSD w imieniu Zamawiającego,
zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej w terminie umożliwiającym
zakup energii przez Zamawiającego od 15.07.2021r.
Pytanie 5 – §9 ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/ /2021"),
Pkt VI SWZ ("Termin wykonania zamówienia")
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.
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację/ujednolicenie
zapisów do treści:
„1. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 15.07.2021 r.,
lecz nie wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu obecnie obowiązujących umów sprzedaży
energii elektrycznej (umów kompleksowych), po zawarciu umów dystrybucyjnych, po
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji
przez OSD. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony do dnia
14.07.2022 r.“.
Równocześnie mając na uwadze okres wypowiedzenia umowy (skutecznego
rozwiązania umowy), co do zasady liczony ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o rozważenie możliwości zmiany okresu sprzedaży
energii elektrycznej na okres od 01.08.2021 r. do 31.07.2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Pytanie 6 – §4 ust. 2-6 Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/
/2021")
Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisów umożliwiających określenie,
iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić
grupę taryfową bądź moc umowną dla danego punktu, jedynie w obrębie tych grup
taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych
nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów
poboru lub zmiana mocy umownej bądź grupy taryfowej możliwe są jedynie
w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu
Ofertowym Wykonawcy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 7 – §4 ust. 4, 6, §2 ust. 7 Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr
272/ /2021")
Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej bądź grupy taryfowej jest możliwa w
ramach określonych w przedmiocie zamówienia grup taryfowych. W związku z powyższym
proszę o modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może zmienić moc
umowną lub grupę taryfową dla punktów poboru energii elektrycznej w ramach
określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Pytanie 8 – §7 ust. 1-3 Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/
/2021")
Wykonawca informuje, że rozliczenia dokonywane są w oparciu o stawki netto. Do
wyliczonej w oparciu o te stawki należności doliczany jest podatek VAT wg obowiązujących
przepisów.
Mając powyższe na uwadze proszę o modyfikację zapisu §7 ust. 1-3 do następującej
treści:
„1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej netto
określonej w ofercie Wykonawcy, która wynosi: ………………. zł/kWh.
Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według
obowiązującej stawki, który wynosi …………………. zł.
Łącznie szacowane wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynosi: ……………………… zł.
Cena, wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostanie niezmienna
przez cały czas obowiązywania umowy, za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku akcyzowego
lub VAT albo zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Ceny energii elektrycznej
zostają zmienione o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od
dnia ich wejścia w życie.
2. Należność Wykonawcy za sprzedaną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych
obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na danych
pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych z urządzeń pomiarowych zainstalowanych
w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej
określonej w Umowie.
3. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według
obowiązującej stawki.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 9 – §7 ust. 2 i 6 , §8 ust. 7-8 Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr
272/ /2021")
Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów
wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do
sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE).
Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej
pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na
regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego
i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez
OSD okres.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający
uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie
prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych udostępnionych
(przekazywanych) wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres?
Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację ww. zapisów do treści:
„2. Należność Wykonawcy za sprzedaną energię elektryczną w okresach
rozliczeniowych obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej
na danych pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych z urządzeń pomiarowych
zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto energii
elektrycznej określonej w Umowie.
(…)
6. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów
sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie udostępnionych (przekazanych) przez OSD
danych pomiarowo-rozliczeniowych zgodnie z okresem rozliczeniowym wskazanym przez
OSD w ww. danych pomiarowo-rozliczeniowych lub w okresach jednomiesięcznych. Strony
ustalają iż, Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury w terminie 14 dni od
otrzymania (udostępnienia) danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.”,
oraz modyfikację §8 ust. 8:
„8. Strony uzgadniają jednomiesięczny okres rozliczeniowy lub okres rozliczeniowy
zgodny z okresem rozliczeniowym wskazanym przez OSD w ww. danych pomiaroworozliczeniowych”.
Równocześnie z uwagi na brak dostępu do układów pomiarowo-rozliczeniowych przez
Wykonawcę (brak wiedzy dotyczącej przyczyn korekty) oraz kompetencji OSD w tym zakresie
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie dwóch ostatnich zdań z §8 ust. 7
Załącznika nr 1 do SWZ, tj. wykreślenie zapisów: „Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy
lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. Wykonawca zobowiązany
jest do pisemnego, szczegółowego wyjaśniania przyczyn korekty i wysokości ze wskazaniem
punktu, numeru licznika oraz okresu rozliczeniowego, którego korekta dotyczy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Pytanie 10 – §7 ust. 6 Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/

/2021")

Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego termin na przekazanie
faktury do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni 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 modyfikację przedmiotowego zapisu do treści:
„ (…) Strony ustalają iż, Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury w terminie
14 dni od otrzymania (udostępnienia) danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 11 – §7 ust. 7 Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/

/2021")

Wykonawca wnosi o rezygnację w przedmiotowym zapisie z obowiązku zamieszczania
na fakturze VAT informacji o numerze licznika energii elektrycznej, mocy umownej,
zabezpieczenia przedlicznikowego a także rozliczenia energii czynnej na podstawie wskazań
bieżących i wskazań poprzednich licznika. Informujemy, że na wystawianych przez
Wykonawcę fakturach VAT nie występują tego typu informacje i w takim kształcie faktury te
spełniają wymogi określone przepisami prawa, w szczególności art. 106e ustawy z dnia 11
marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 ze zm.). Wymóg
wprowadzenia dodatkowych informacji w tekście faktury wiąże się ze zmianą systemów
bilingowych i nie jest możliwe do realizacji na potrzeby niniejszego postępowania.
Ponadto wskazujemy, że brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w zamówieniu
niektórym wykonawcom, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Pytanie 12 – §7 ust. 7 Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/
/2021"), Załącznik 1A do SWZ ("Punkty poboru energii")
Czy Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur zbiorczych nie dla wszystkich
punktów poboru energii elektrycznej PPE (w przypadku nie udostępnienia danych
pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD dla wszystkich PPE jednocześnie w tym samym
czasie, bądź w przypadku gdy PPE mają zróżnicowane okresy rozliczeniowe)? Wówczas
wystawiona faktura nie będzie uwzględniała wszystkich wymienionych punktów poboru
pogrupowanych wg Załącznika nr 1A.
Czy załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 będą obejmować punkty poboru energii elektrycznej
zawarte w załączniku nr 1A do SWZ odpowiednio w zakładkach: „Pozostałe obiekty gminne“,
„Świetlice wiejskie“, „Remizy“, „Oświetlenie uliczne“, „Wodno-kanalizacyjne“?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Pytanie 13 – §12 ust. 1 pkt 1, §12 ust. 2 Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa
nr 272/ /2021")
Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa,
Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną
zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Proszę
o modyfikację zapisów §12 ust. 2 do treści: „Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, za
wyjątkiem zmian wyszczególnionych w §12 ust. 1 pkt 1 Umowy, wymagają formy pisemnego
aneksu, pod rygorem nieważności.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Pytanie 14 – Pkt 9 Załącznika nr 2 do SWZ („Oferta”), Pkt XVIII SWZ („Informacje
o formalnościach, …”), Pkt V, ppkt 6 e) SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia")
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną
poprzez przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy (wraz z niezbędnymi do jej
zgłoszenia dokumentami, pełnomocnictwem do zgłoszenia umowy) do Wykonawcy?
Czy w wyniku rozstrzygniętego postępowania zostanie zawarta jedna umowa
sprzedaży energii elektrycznej z Gminą Gubin?

Czy Nabywcą na fakturze dla wszystkich PPE będzie Gmina Gubin?
Czy Zamawiający przygotuje ww. dokument umowy?
Odpowiedź: Zamawiający najpierw prześle Wykonawcy umowy do podpisu. Zostanie
zawarta tylko jedna umowa sprzedaży energii z Gminą Gubin, nabywcą na fakturze dla
wszystkich PPE będzie Gmina Gubin
Pytanie 15 – §7 ust. 7, §8 ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/
/2021"), Załącznik 1A do SWZ ("Punkty poboru energii")
Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na
fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP Gminy Gubin), natomiast
dane Płatnika (nazwa i adres Urzędu Gminy Gubin) zostaną wpisane pod pozycją "Adres
korespondencyjny". Proszę o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych
faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje że proponowane rozwiązanie dotyczące wystawianych
faktur VAT będzie akceptowane przez Zamawiającego.
Pytanie 16 – §8 ust. 2 Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/ /2021")
Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest
w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę. Wykonawca nie ma
możliwości automatycznego przedłużenia terminu płatności faktury. W związku
z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do następującej
treści: „(…) W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany na fakturze
VAT zostanie na pisemny wniosek Zamawiającego przedłużony o czas opóźnienia. Fakt
udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 21 dni od terminu płatności
ciąży na Zamawiającym. …”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 17 – §10 ust. Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/ /2021")
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów w całości. 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.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 18 – §2 ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/
/2021"), Załącznik 1A do SWZ ("Punkty poboru energii")
Wykonawca zwraca się 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 informujemy, że zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji może
nastąpić na obecnych parametrach. Zmiana parametrów dystrybucyjnych nie jest częścią
procesu zmiany sprzedawcy.
Równocześnie mając na względzie zobowiązania Wykonawcy podane w §2 ust. 1
Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/ /2021") Wykonawca zwraca
się do Zamawiającego z prośbą o uwzględnienie równoważnego zapisu dotyczącego
zobowiązania Zamawiającego o treści „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za

terminowość i poprawność przekazanych danych i dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”
Informuję, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych
niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych
punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje że wszystkie dane zawarte w załączniku 1A do SWZ są
aktualne.
Pytanie 19 – Załącznik 1A do SWZ ("Punkty poboru energii"), Pkt V, ppkt 5 SWZ ("Opis
przedmiotu zamówienia")
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 proszę o potwierdzenie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE
występującego w postępowaniu: czy wynosi on 1 miesiąc? Czy 1-miesięczny okres
rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem kalendarzowym dla każdego PPE?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż dla każdego PPE jest jednomiesięczny okres
rozliczeniowy.
Pytanie 20– §7 Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/ /2021")
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 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. 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 proponowaną zmianę.
Pytanie 21 –Załącznik 1A do SWZ ("Punkty poboru energii")
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, tzn. dla PPE rozliczanych w grupach taryfowych C12a, C12b oraz wskazania
wolumenu z podziałem na strefy w tych grupach: szczytową i pozaszczytową (C12a) oraz
dzienną i nocną (C12b).
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż ze względu na zbyt dużą ilość posiadanych
dokumentów są one dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Gubin.
Pytanie 22 – §9 ust. 7 Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/ /2021")
Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek
pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie
dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców
w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku
w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą

o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez
usunięcie frazy „(…) pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze
wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty
zaległych należności.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 23 – §9 ust. 8 lit a), d), e), f) Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr
272/ /2021")
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych
i wyjątkowych wyszczególnionych w art. 456 Prawa zamówień publicznych, przekładających
się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii
Wykonawcy hipotetyczne uchybienia, wskazane w przedmiotowych zapisach, nie przekładają
się na ewentualną szkodę Zamawiającego i w ten sposób godząc w zasadę proporcjonalności
mająca zastosowanie w zamówieniach publicznych. Możliwość zerwania przez
zamawiającego kontraktu z błahych powodów daje temu zamawiającemu nie proporcjonalne
uprawnienie w świetle oczekiwanej trwałości umowy rozchwiewając równowagę stron
i ekwiwalentność świadczeń.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 24 – §9 ust. 8 lit a) Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/
/2021")
Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy może nastąpić
z przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji
zgłoszenia przez OSD). Zapisy umożliwiające Zamawiającemu odstąpienie od umowy
w takim przypadku wydają się być nieuzasadnione, w związku z czym zwracamy się
z prośbą o ich usunięcie lubo doprecyzowanie, iż Zamawiający może od umowy odstąpić
jedynie
w przypadku, gdy opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 25 – SWZ, Pkt V, ppkt 7 SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), §4 ust. 3 Załącznika
nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/ /2021")
Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz poglądami
doktryny, instytucja prawa opcji sprowadza się do założenia (odmiennie niż zostało to
określone w zapisie kwestionowanym), iż zamawiający każdorazowo określa minimalny
poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, wskazując jednocześnie
dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie
okoliczności, stanowiąc uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.
Co więcej, art. 31 ust. 2 ustawy PZP stanowi, iż „Przy ustaleniu wartości zamówienia
uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz
wznowień.”. Z uwagi na powyższe istotne jest unormowanie zawarte w 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
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”. W konsekwencji,
dokumentacja przetargowa zawierać powinna wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące
wartości zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie
wartości zamówienia poddanej uznaniowości zamawiającego (zgodnie z prawem opcji).
Mając na względzie powyższe, prosimy o dostosowanie zapisów stanowiących o instytucji
prawa opcji do obowiązującego stanu prawnego, poprzez jednoznaczne określenie wartości

podstawowej zamówienia oraz wartości podlegającej prawu opcji. Podsumowując, istniejąca
obecnie w zapisach SWZ konstrukcja opcji jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami PZP w danych zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, jeżeli przewidział opcję w
ogłoszeniu
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych precyzyjnych i
jednoznacznych postanowień umownych. W §4 ust. 3 wzoru umowy Zamawiający zawarł
zapisy: W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub
zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii, w zakresie do ± 20% względem ilości
określonej w ust. 2 i § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Powyższe spowoduje odpowiednio
zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej
umowy. Zwiększenie ilości zakupionej energii i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy
może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, uregulowanym w art. 441 ustawy
Pzp Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zlikwidowania lub
dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na
dostawę energii elektrycznej do ppe określonych załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 do umowy
.Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać
w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego
z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem
uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
Pytanie 26 – Załącznik 1A do SWZ ("Punkty poboru energii")
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:
a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze 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?
b) 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. 2020 r. poz. 261 ze 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. 2020 r. poz. 443 ze zm.) w stosunku do
punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
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, 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 związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca

zwraca się z prośbą o wyłączeniez przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status
wytwórcy.
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: Zamawiający informuje, iż nie posiada statusu wytwórcy i prosumenta energii
odnawialnej.
Pytanie 27 – §5 ust. 3 Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/ /2021")
Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są przez Sprzedawcę wskutek
niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców. Bonifikaty
udzielane są w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów
jakościowych obsługi odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośba
o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści: ,,Wykonawca zobowiązany jest do
udzielania bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi
odbiorcy w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów
jakościowych obsługi odbiorców''.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 28 – §9 ust. 3 Załącznika nr 1 do SWZ ("WZÓR UMOWY - Umowa nr 272/ /2021")
Zwracamy uwagę na fakt, iż wskazany w przedmiotowych zapisach termin na
poinformowanie Zamawiającego o utracie prawa do bilansowania handlowego lub utracie
ważności Generalnej Umowy Dystrybucyjnej może być niemożliwy do spełnienia z przyczyn
obiektywnie niezależnych od Wykonawcy. Uwzględniając rygor niewypełnienia
przedmiotowego obowiązku, prosimy o stosowne wydłużenie danego terminu do 7 dni
roboczych. Wprowadzanie nierealistycznie krótkich terminów może nie dostatecznie
zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami i jawi się jako
nieproporcjonalny.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 29 - Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia?
Jeśli tak, to jaki jest okres wypowiedzenia i kto będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie?
Jeśli umowa jest terminowa, to Wykonawca prosi o podanie terminu do kiedy obowiązuje.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obecna umowa nie wymaga wypowiedzenia.

Pytanie 30 - Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych,
które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych
w SWZ?
Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych?
Odpowiedź: Zamawiający informuje że nie.
Pytanie31 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia
w przypadku zmiany przepisów praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi
efektywności energetycznej (koszt zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze
publicznoprawnym, a dotyczących zakupu energii elektrycznej? Zmiana ceny energii
elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.
Odpowiedź: Zamawiający we wzorze umowy §7 ust. 8, 9 przewidział, iż w cenie energii
elektrycznej, o której mowa w ust. 1 zawarte są wszystkie wymagane przepisami prawa
składniki Praw Majątkowych wynikające ze świadectw pochodzenia, określonych
przepisami ustawy Prawo Energetyczne. Ceny wg których rozliczana będzie sprzedaż
energii elektrycznej pozostaną nie zmienne przez cały czas obowiązywania umowy, za
wyjątkiem
sytuacji
określonych
w ust. 1.
Cyt. „Cena, wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostanie niezmienna
przez cały czas obowiązywania umowy, za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku
akcyzowego lub VAT albo zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Ceny energii
elektrycznej zostają zmienione o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi
przepisami, od dnia ich wejścia w życie”
Pytanie 32 - Wykonawca prosi o weryfikacje nr PPE z załącznika 1A z danymi umieszczonymi
przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy
(fakturach VAT) oraz o podanie poprawnych danych. Wykonawca wyjaśnia, że niektóre nr
PPE są zdublowane (dla każdego punktu poboru jest nadawany indywidualny nr PPE)
Wykonawca wyjaśnia, że poprawny nr PPE jest niezbędny do zgłoszenia zmiany sprzedawcy.
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zweryfikuje zdublowane nr PPE i
przekaże poprawne dane po wyborze wykonawcy.
Pytanie 33 - Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
dla punktów poboru objętych postępowaniem?
Odpowiedź: ENEA Operator Sp. z o.o.
Pytanie 34 - Wykonawca prosi o dostosowanie tabeli w Formularzu cenowym w ten sposób,
aby można było podać opłatę handlową i jego wartość odrębnie, tj. nie uwzględniając tego
kosztu w cenie jednostkowej energii.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 34 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny netto za energię elektryczną
w zł/kWh do pięciu miejsc po przecinku?
Wykonawca wyjaśnia, że ceny energii elektrycznej na Giełdzie Towarowej Energii podawane
są w zł za MWh co w przeliczeniu na kWh daje cenę z dokładnością do pięciu miejsc po
przecinku.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 35 - Wykonawca prosi o informacje, czy zużycie dla poszczególnego punktu poboru
podanego w Załączniku 1A jest także szacunkowym zużyciem w okresie obowiązywania
umowy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje że tak.
Pytanie 36 - Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów tak, aby zmiana ceny
w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego obowiązywały
od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały zgody Zamawiającego (aneksu).
Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa do stosowania których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek
podatku VAT czy podatku akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest
naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto niewyrażenie zgody na
zmianę np. stawki podatku VAT naraża Wykonawcę na ryzyko związane z pokryciem różnicy
wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego traktowania stron postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający w § 7 ust. , zawarł - Ceny energii elektrycznej zostają zmienione
o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia
w życie.
Pytanie 37 - Wykonawca prosi o modyfikacje §7 ust. 6 Załącznika nr 1 do SWZ, poprzez
zastąpienie go poniższą treścią:
„Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów
sprzedanej energii odbywać się będą w okresach jednomiesięcznych, zgodnie z okresem
rozliczeniowym OSD. Strony ustalają iż, Wykonawca będzie przekazywał
Zamawiającemu faktury za miesięczne zużycie energii elektryczne do 10-go każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni, nie wcześniej jednak niż 7 dni, po otrzymaniu danych
odczytowych od OSD.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 38 - Wykonawca prosi o modyfikacje §7 ust. 7 Załącznika nr 1 do SWZ, poprzez
zastąpienie go poniższą treścią:
„Zamawiający bezwzględnie wymaga faktury zbiorczej dla każdego zestawienia
stanowiącego załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do umowy za dany okres rozliczeniowy oraz
załącznika zbiorczego do każdej faktury, w którym będą określone dane dotyczące
punktu odbioru (bezwzględnie: adres PPE, nr PPE, grupa taryfowa, daty i wskazania
licznika z odczytu bieżącego)”
Wykonawca wyjaśnia, że ww. dane są standardowe. Informujemy, że OSD nie
przekazuje Wykonawcom danych o zabezpieczeniu przedlicznikowym więc Wykonawca
nie ma możliwości przekazania informacji Zamawiającemu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 39 - Dotyczy § 12 ust.1 pkt 3 Załącznika nr 1 do SWZ
Wykonawca wnioskuje o dodanie zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być
zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu podstawowego określonego w SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 40 - Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez
Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moce umowne i grupy taryfowe
są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi?

Wykonawca wyjaśnia, że w trakcje zmiany sprzedawcy nie ma możliwości
dokonywania zmiany parametrów technicznych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodność parametrów dystrybucyjnych.
Pytanie 41 - Wykonawca prosi o usunięcie §10 Załącznika nr 1 do SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 42 - Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie prawa opcji do 10%?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 43 - Wykonawca prosi o usunięcie §9 ust. 8 literka d, e, f Załącznika nr 1 do SWZ
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 44 - Wykonawca prosi o modyfikacje §9 ust. 8 literka a Załącznika nr 1 do SWZ,
poprzez zastąpienie go poniższą treścią:
„Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy
przekraczającej okres 30 dni, wynikające z wyłącznej winy Wykonawcy, nie zaś
z powodu nie przekazania lub błędnie przekazanych danych/ dokumentów do zmiany
sprzedawcy przez Zamawiającego”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

