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Znak sprawy: P.290.24.2022.P
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa energii elektrycznej”,                                                   
Nr referencyjny postępowania: ZP 24/2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. 
Zamawiający przytacza treść pytań oraz na podstawie art. 135 ust. 2 z dnia 11 września 2019 r.                            
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień 
i zmienia treść SWZ.

Pytanie 1

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, oprócz danych z Załącznika 1.1 i 1.2 będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany 
sprzedawcy: 

a) danych dla każdego punktu poboru: - numer licznika; - Operator Systemu Dystrybucyjnego; - nazwa 
dotychczasowego Sprzedawcy; - numer aktualnie obowiązującej umowy; - data zawarcia oraz okres 
wypowiedzenia dotychczasowej umowy; - czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; - wybranego 
przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego; 

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: - pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do 
OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w 
sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne; - dokument nadania numeru NIP; - dokument 
nadania numeru REGON; - KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; - dokument 
potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz 
pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające 
błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. 
sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy ciągu 5 dni od podpisania umowy.

Pytanie 2

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
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a) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, 
czy nieokreślony? 

b) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne 
przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę? 

c) 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 ? 

d) 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 na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że:

a) umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
b) umowa na sprzedaż energii zawarta jest na czas określony do dnia 31.12.2022 r. – nie ma 

konieczności jej wypowiadania.
c) samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla 

których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz dla punktów poboru, dla których 
umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony w termie umożliwiającym skuteczne 
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

d) nie ma zawartych umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które 
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ.

Pytanie 3

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. 2021 r. poz. 610 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. 2021 r. poz. 610 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. 2021 r. poz. 955 ze zm.) w stosunku do 
punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawaijący informuje, że: 

a) nie posiada statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r. poz. 610 ze zm.).

b) nie posiada statusu prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r. poz. 610 ze zm.).

Pytanie 4

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych 
przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony 
jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania 
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danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu 
przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy 
wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem 
miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do 
prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający informuje, że cykle rozliczeniowe prezentują się następująco:

L.P. punkt poboru
adres Kod PPE Okres rozliczeniowy

1
Transportowy Dozór Techniczny
Oddział Terenowy OT2,
Al. W. Witosa 1, 20-315 Lublin

PL_LUBD_0663001208_07

Zgodnie z umową: okres rozliczeniowy 
zgodnie z taryfą. Obecnie usługi 

dystrybucji rozliczane sa w okresach 
miesięcznych – co 2 miesiące.

2
Transportowy Dozór Techniczny 
Oddział Terenowy OT3,
ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków

590322429101181527 Zgodnie z umową: dwumiesięczny okres 
rozliczeniowy usług dystrybucji.

3
Transportowy Dozór Techniczny 
Oddział Terenowy OT4,
ul. Cedrowa 8, 40-181 Katowice

590322400701158744 Zgodnie z umową: dwumiesięczny okres 
rozliczeniowy usług dystrybucji.

4
Transportowy Dozór Techniczny 
Oddział Terenowy OT5,
ul. Kętrzyńskiego 24b, 80-376 Gdańsk

590243831007579256 Zgodnie z umową: jednomiesięczny 
okres rozliczeniowy usług dystrybucji.

5
Transportowy Dozór Techniczny 
Oddział Terenowy OT6,
ul. Solskiego 5, 52-401 Wrocław

590322415103487255

Zgodnie z umową: okres rozliczeniowy 
zgodnie z taryfą. Obecnie usługi 

dystrybucji rozliczane sa w okresach 
miesięcznych – co 1 miesiąc.

590310600000273345 Zgodnie z umową: dwumiesięczny okres 
rozliczeniowy usług dystrybucji.

6
Transportowy Dozór Techniczny 
Oddział Terenowy OT7,
ul. Grunwaldzka 391, 60-173 Poznań,

590310600000275684 Zgodnie z umową: dwumiesięczny okres 
rozliczeniowy usług dystrybucji.

7
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Gryfa Pomorskiego 80/129
72-500 Międzyzdroje

590310600000728487 Zgodnie z umową: dwumiesięczny okres 
rozliczeniowy usług dystrybucji.

8
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Gryfa Pomorskiego 80/130
72-500 Międzyzdroje

590310600000728500 Zgodnie z umową: dwumiesięczny okres 
rozliczeniowy usług dystrybucji.

9. Nieruchomość przy ul. Zimowej 4
70-807 Szczecin PL_PKPE_3262000838_05 Zgodnie z umową: jednomiesięczny 

okres rozliczeniowy usług dystrybucji.

10.
Transportowy Dozór Techniczny
Ul. Puławska 125
02-707 Warszawa

Przyłącze podstawowe: PPE – PL 
000001027070000000000000227
4284
Przyłącze rezerwowe: PPE – PL 
000001027070000000000000227
7558

Zgodnie z umowa: miesięczny okres 
rozliczeniowy.

Pytanie 5

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie 
elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego).

Odpowiedź na pytanie 5:
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Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną w formie elektronicznej (za pomocą podpisu 
elektronicznego).

Pytanie 6

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 na pytanie 6:

Zamawiający informuje, że wzór pełnomocnictwa został przedstawiony w Załączniku nr 3 do  Projektowanych 
postanowień umownych, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2 do SWZ, zwanych dalej PPU.  
Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy. 

Zamawiający nie wyklucza możliwości zmiany treści pełnomocnictwa będącego załącznikiem do SWZ o zapisy 
stosowane we wzorze pełnomocnictwa stosowanym przez Wykonawcę po uprzedniej akceptacji zapisów 
przez Zamawiającego.

Pytanie 7

SWZ – Rozdział 8 ust. 4 pkt. 2 

Uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej posiadają Generalne 
Umowy Dystrybucyjne, zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, które objęte są klauzulą tajności i 
nie mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym także Zamawiającemu. Mając powyższe na uwadze 
zwracamy się z prośbą o wykreślenie wskazanych zapisów z treści dokumentacji przetargowej. Jednocześnie 
informujemy, że w ramach przedmiotowego postępowania w miejsce Generalnej Umowy Dystrybucyjnej 
Zamawiający może wymagać od Wykonawcy złożenia oświadczenia o posiadaniu GUD, zawartej z 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednolicenie zapisów w 
dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający informuje, że w rozdziale 8 ust. 4 pkt. 2 wymaga umowy lub promesy lub oświadczenia o 
posiadaniu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca ma możliwość złożenia 
oświadczenia.

Pytanie 8

Załącznik 1.2 do SWZ Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie wolumenu w rozbiciu na poszczególne strefy 
(dotyczy PPE oznaczonego jako nr. 1 – taryfa C12a.) 

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający informuje, że dla punktu poboru zlokalizowanym w Lublinie oznaczonego PPE 
PL_LUBD_0663001208_07 przewidywany wolumen wyniesie:

 Szczytowa – 4372 kWh,
 Poza szczytem – 9928 kWh.

Pytanie 9

Załącznik nr 2 - § 2 ust. 2 pkt. 5 
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Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, odpowiedzialność za 
przyjmowanie przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci 
ponosi Operator System Dystrybucyjnego, będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Jednocześnie do 
obowiązków Wykonawcy należy przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń, przy 
czym przyjmowanie ww. reklamacji odbywa się w godzinach urzędowania Wykonawcy. Z uwagi na powyższe 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: "Wykonawca będzie przymował 
zgłoszenia lub reklamacje od Zamawiającego w godzinach swojego urzędowania".

Odpowiedź na pytanie 9:

W §2 ust. 2 pkt 5  PPU Zamawiający określił przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących sprzedaży energii 
elektrycznej w godzinach 8.30 – 14.30.

Pytanie 10

Załącznik nr 2 - § 2 ust. 2 pkt. 10 w zw. z ust. 6 

Zgodnie z art. 5 ust. 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 ze zm.) 
Sprzedawca energii elektrycznej informuje swoich odbiorców o strukturze paliw zużytych lub innych 
nośników energii służących do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez niego w poprzednim roku 
kalendarzowym oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie tej energii na środowisko[…]. 
Powyższe, doprecyzowane zostało przez §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 maja 2007 r., w 
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zgodnie z przywołaną 
normą, informacja ta zostaje przekazana w terminie do 31 marca każdego roku. Wobec powyższego, 
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanego zapisu.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający informuje, że w przedmiotowej umowie mowa jest o potwierdzaniu nie rzadziej niż raz do roku 
udziału odnawialnych źródeł energii. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy, równocześnie 
informuje, że będzie postępować zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 maja 2007 r., w 
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Pytanie 11

Załącznik nr 2 - § 2 ust. 2 pkt. 11 

Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapis dotyczy świadczenia usługi 
dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy energii 
elektrycznej (Wykonawcy) i w związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać wykreślony.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 2 pkt. 11 PPU w następującym zakresie:

Było: „niezwłoczne informowanie Zamawiającego e-mailem o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość i sposób wykonywania przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych, mających istotne 
znaczenie dla realizacji przedmiotu Umowy, w tym o zauważonych wadach lub usterkach w układzie 
pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia.”;

Jest: „niezwłoczne informowanie Zamawiającego e-mailem o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość i sposób wykonywania przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych, mających istotne 
znaczenie dla realizacji przedmiotu Umowy”.

Pytanie 12

Załącznik nr 2 - § 7 ust. 1 
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Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu 
w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie … dni od daty 
wystawienia”.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 13

Załącznik nr 2 - § 7 ust. 8 

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 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-wswykazu-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. W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania 
rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zwracamy się prośbą o modyfikację zapisu do treści 
,,Wykonawca ma obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej 
Umowy rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który jest powiązany 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).

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawaijący zmienia zapis w § 7 ust. 8 PPU w następującym zakresie:

Było: „Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1 jest przypisany do Wykonawcy w 
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106).”

Jest: „Wykonawca ma obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej 
Umowy rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który jest powiązany 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).”

Pytanie 14

Załącznik nr 2 - § 8 ust. 1 -2 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 
zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem …, 
lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”. 

Odpowiedź na pytanie 14:
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Zamawiający podtrzymuje powyższe zapisy umowy, zwracając jednocześnie uwagę, iż w § 8 ust. 1 - 2 
przywołał wymagania określone w umowie z OSD oraz IRiESD. Świadczenie usługi ma być w okresie od 
01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Pytanie 15

Załącznik nr 2 - §8 ust. 1 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego 
ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę 
za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie 
faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od 
OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o 
dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie 
Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym 
oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania 
wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy”. 

2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na 
sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed 
wykorzystaniem ww. środków?

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający informuje, że :

Ad. 1. ) zasady rozliczenia zostały określone w §6. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich 
należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.

Ad. 2.) będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 16

Załącznik nr 2 - §9 ust. 6 

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości 
stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub 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 na pytanie 16:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących kar umownych.

Pytanie 17

Załącznik nr 2 - §9 ust. 8 

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi 
Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku 
z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów 
rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej 
działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, 
przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z 
odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich 
udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu 
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bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym 
potrąceniu.

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 18

Załącznik nr 2 - §10 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt. 6 

Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej lub 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 przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach 
określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” Jednocześnie zwracamy się 
z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość 
punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup 
taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, 
nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca 
zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy 
taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w 
Formularzu Ofertowym Wykonawcy". 

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający zmienia zapis w §10 ust. 2 pkt 2 PPU w następującym zakresie:

Było: „zmiany Mocy umownej (pod warunkiem wyrażenia zgody przez OSD na zmianę) oraz zmiany Grupy 
Taryfowej”;

Jest: „zmiany Mocy umownej (pod warunkiem wyrażenia zgody przez OSD na zmianę) oraz zmiany Grupy 
Taryfowej w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym 
Wykonawcy".

Pytanie 19

Załącznik nr 2 - § 2 ust. 2 pkt. 10 w zw. z ust. 6 

Zgodnie z art. 5 ust. 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 ze zm.) 
Sprzedawca energii elektrycznej informuje swoich odbiorców o strukturze paliw zużytych lub innych 
nośników energii służących do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez niego w poprzednim roku 
kalendarzowym oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie tej energii na środowisko[…]. 
Powyższe, doprecyzowane zostało przez §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 maja 2007 r., w 
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zgodnie z przywołaną 
normą, informacja ta zostaje przekazana w terminie do 31 marca każdego roku. Wobec powyższego, 
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanego zapisu.

Odpowiedź na pytanie 19:

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 10.

Pytanie 20

Załącznik nr 2 - §10 ust. 6 pkt 2 

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 
prosimy o uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia, poprzez podanie terminu rozpoczęcia i 
zakończenia realizacji zamówienia i usunięcie wskazanego zapisu.
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Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia został uszczegółowiony w dokumentach zamówienia 
i wynosi on 12 miesięcy, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania wartości Umowy, o której 
mowa w § 7 pkt 12 PPU. Zapis, o którym mowa w  §10 ust. 6 pkt 2 PPU przewiduje ewentualną zmianę jaka 
może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego.

Na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia wyjaśnienia oraz zmiany 
treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona jest SWZ. 

Dokument podpisany elektronicznie
Jan Urbanowicz

Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego
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