
 Brynek, dnia 08.02.2022 r 

Zamawiający: 

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych 
im. Stanisława Morawskiego w Brynku 
Brynek Park 4 
42-690 Tworóg 

Znak Postępowania: P 2/2022 

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.:

 „Dostawa energii elektrycznej do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku”.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art.  284 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający

przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 
Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy 
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, 
Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących: 
a) danych: 
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 
- numer NIP 
- numer REGON 
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 
- przeznaczenie punktu poboru 
- grupa taryfowa 
- kod PPE 
- rodzaj obecnie zawartej umowy na danym ppe czy kompleksowa czy sprzedażowa 
- nazwa obecnego sprzedawcy- nazwa właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego na terenie którego 
znajduje się dany punkt poboru energii 
- roczny wolumen energii elektrycznej 
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy 
- numer ewidencyjny wg ewidencji OSD (nr z faktury) 
- wybrany sprzedawca rezerwowy dla danego OSD inny niż sprzedawca, z którym będzie zawierana umowa sprzedaży 
energii elektrycznej 
b) dokumentów: 
- pełnomocnictwo 
- dokument nadania numeru NIP 
- dokument nadania numeru REGON 
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka 
-  dokument  potwierdzający  umocowanie  danej  osoby  do  podpisania  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  oraz
pełnomocnictwa

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Tak. Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy, dane i  dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji  elektronicznej  (Word,
Excel), ww. zakresie.



Pytanie nr 2: 
Wykonawca wskazuje, iż od 01.01.2022 r. uchwalono postanowienia Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. 
Dla przedsiębiorców tarcza antyinflacyjna zawiera 2 elementy: 
- obniżenie podatku VAT z 23% na 5% w przypadku energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 lipca 2022
roku, 
- obniżenie lub zwolnienie z podatku akcyzowego (energia elektryczna) z 5 zł/MWh do 0 zł dla energii zużywanej przez
gospodarstwo domowe (wszystkie grupy taryfowe G) lub 4,60 zł/MWh dla energii zużywanej w celach innych niż
prowadzenie gospodarstwa domowego, w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 maja 2022 roku. 
Wykonawca  wskazuje,  że  wzór  formularza  cenowego  uniemożliwia  Wykonawcy  wprowadzenie  różnych  cen
jednostkowych i wartości, w danym okresie sprzedaży zgodnie z postanowieniami Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. 
Zwracamy się  tym samym z wnioskiem o modyfikację załącznika do SWZ – „Formularz ofertowy” umożliwiając
Wykonawcy podanie różnych cen jednostkowych w związku z czasowym obniżeniem akcyzy oraz obniżeniem stawki
podatku vat lub o potwierdzenie, że wartość oferty służy jedynie do porównania złożonych oferty, Wykonawca ma tym
samym do wyliczenia wartości oferty zastosować akcyzę w wysokości 5,00 zł/MWh netto oraz stawkę podatku VAT
w wysokości 23%, z kolei w przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy i zawarciu umowy, regulacje dotyczące cen
wynikające z wprowadzonych przepisów mają być uwzględnione w bieżących rozliczeniach. 

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż w ofercie należy zastosować stawki VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wg

poprawionego formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto, Wykonawca do wyliczenia wartości oferty

winien  zastosować  akcyzę  w  wysokości  5,00  zł/MWh  netto,  a  w  przypadku  wyboru  oferty  danego  Wykonawcy

i  zawarciu  umowy,  regulacje  dotyczące  cen  wynikające  z  wprowadzonych  przepisów  mają  być  uwzględnione

w bieżących rozliczeniach. 

Pytanie nr 3: 
Dotyczy sposobu podpisania umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Tak. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie nr 4: 
Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy ma to być stawka wynikająca
z przepisów Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może stawka 23%. 
Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują inny % stawki podatku VAT, co
będzie wiązało się z niemożnością porównania ofert. 

Jednocześnie  informujemy,  że  rozliczenia  za  pobraną  energię  elektryczną  prowadzone  będą  wg  obowiązujących

przepisów prawnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, iż w ofercie należy zastosować obydwie stawki VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa, wg poprawionego formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 5: 

Wykonawca zwraca  się  z  prośbą  o poprawienie  załącznika  nr  2  do  SWZ tj.  zapisu  :  „Na potrzeby postępowania

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Kompleksowa  dostawa  gazu  ziemnego  do  Zespół  Szkół  Leśnych

i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku na 2022 r.” ponieważ postępowanie dotyczy energii elektrycznej. 

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający koryguje błędny zapis w załączniku nr 2 do SWZ „Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego  pn.  „Kompleksowa  dostawa  gazu  ziemnego  do  Zespół  Szkół  Leśnych  i  Ekologicznych  im.

St. Morawskiego w Brynku na 2022 r.”  w następujący sposób: „Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego pn.  „Dostawę energii elektrycznej do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. St. Morawskiego

w Brynku”.



Pytanie nr 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 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 ? 

PEŁNOMOCNICTWO z dnia …………………… 
NAZWA FIRMY ……………………….. 
ADRES …………………………………. 
NIP ……………………………………... 
KRS …………………………………….. 
Działając w imieniu i na rzecz firmy……………………………………....................................... 
…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na rzecz: 
....................................................................................................  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru
Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  ………………………………………………………  pod  numerem  KRS  ……………………….  NIP
…………………………………….  o  kapitale  zakładowym  w  całości  wpłaconym  w  wysokości  …………………………..  PLN,  do  dokonania
następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej: 
1.  Zgłoszenia  odpowiedniemu Operatorowi  Systemu Dystrybucyjnego do realizacji  zawartej  z  ......................  Umowy Sprzedaży
Energii Elektrycznej oraz wybranego sprzedawcę rezerwowego, zgodnie ze złożonym poniżej oświadczeniem. 
2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, Umowy
Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy lub Umowy Świadczenia Usług Dystrybucyjnych. 
3.  Zawarcia  Umowy  o  Świadczenie  Usług  Dystrybucji  (zawierającej  m.in.  umocowanie  Operatora  Systemu  Dystrybucyjnego do
zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym wskazanym przez mocodawcę w
treści  nin. pełnomocnictwa), w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia
według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i  Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane
oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy
mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy
zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy Operatora
Systemu Dystrybucyjnego i  Instrukcji  Ruchu i  Eksploatacji  Sieci  Dystrybucyjnej  jak  również  w zakresie  warunków technicznych
świadczenia  usługi  dystrybucji,  grupy  taryfowej,  okresu  rozliczeniowego  aby  były  to  warunki  dotychczasowe.  Powołane
oświadczenie zawierać będzie także zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji
energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD . Należności
za usługi dystrybucji z zawartej  umowy uiszcza sam mocodawca,  i  mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo
zostanie  przedłożone,  przyjmują  do  wiadomości  że  pełnomocnik  nie  udziela  za  nie  poręczenia,  w  tym  w  zakresie  długu
przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił. 
4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą
sprzedawcy energii elektrycznej. 
5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom ..................................... oraz innym osobom które
bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem .................................. do wykonywania takich czynności oraz właściwemu
Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego pracownikom, w zakresie zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej
ze sprzedawcą rezerwowym na warunkach określonych przez tego sprzedawcę. 
6. Dokonania innych czynności, koniecznych do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 5 

Oświadczam(y), że: 
• nie  istnieją  żadne  przeszkody  uniemożliwiające  rozwiązanie  z  dotychczasowym  sprzedawcą  umowy  sprzedaży  energii

elektrycznej/umowy kompleksowej, 
• okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą roku, 
• w przypadku, gdy w powiadomieniu o zawartej umowie sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego wymagane jest wskazanie

sprzedawcy rezerwowego, jako wybranego sprzedawcę rezerwowego należy wskazać: 

☐ ……………………. 
☐Sprzedawcę, który na terenie OSD, na którym znajdują się PPE mocodawcy, pełni rolę sprzedawcy z urzędu, a w przypadku gdy sprzedawcą z
urzędu jest pełnomocnik, pierwszego sprzedawcę rezerwowego, który nie jest pełnomocnikiem, z aktualnej na dzień zgłoszenia zmiany sprzedawcy
listy sprzedawców rezerwowych opublikowanej przez OSD. 
Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność
zgłoszenia  wniosku  zmiany  sprzedawcy  oraz  wynikłe  z  tego  konsekwencje  biorę  całkowitą  odpowiedzialność,  co  potwierdzam  własnoręcznym
podpisem. 
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartej z ………………… 
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Podpis(y) Mocodawcy 



Odpowiedź na pytanie nr 6:

Tak.  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.

Pytanie nr 7: 

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 na pytanie nr 7:

Tak.   Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (umowa użyczenia) który upoważnia go do swobodnego dysponowania

obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia

Pytanie nr 8: 

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, 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 na pytanie nr 8:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie 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. 

II. ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Działając w oparciu o art.  286  ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U.
z   2021 r. poz. 1129) zgodnie z którym ,,W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania  ofert  zmienić  treść  SWZ  ”  informuję,  że  dokonuję  nieistotnych  zmian  w  załącznikach  do  SWZ
w następującym zakresie: 

Zmiana nr 1 
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
Zmiana dotyczy sposobu rozbicia zużycia energii elektrycznej dla punktów oraz przyporządkowania stawki podatku VAT: 
- rozdzielenia główna C21 – szacunkowa ilość energii elektrycznej 78.500 kWh, stawka VAT 23%
- przepompownia C11 - szacunkowa ilość energii elektrycznej 1.000 kWh, stawka VAT 23%
- rozdzielenia główna C21 – szacunkowa ilość energii elektrycznej 56.500 kWh, stawka VAT 5%
- przepompownia C11 - szacunkowa ilość energii elektrycznej 1.000 kWh, stawka VAT 5%

Zmiana nr 2
Sprostowanie  błędnego  zapisu  w  załączniku  nr  2  do  SWZ  w  następujący  sposób:  „Na  potrzeby  postępowania
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawę  energii  elektrycznej  do  Zespołu  Szkół  Leśnych
i Ekologicznych im. St. Morawskiego    w Brynku”.
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