
 Brynek, dnia 03.02.2022 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: 
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zawarcie  umowy  poprzez  podpisanie  umowy  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na na zawarcie umowy poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem.

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający ma zawarte umowy lub aneksy w ramach akcji promocyjnych  / programów lojalnościowych, które

uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminie określonym przez Zamawiającego? Jeżeli tak, to jaki

jest ich okres wypowiedzenia?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie.  Zamawiający  nie  ma  zawartych  umów  lub  aneksów  w   w  ramach  akcji  promocyjnych  /  programów

lojalnościowych,  które  uniemożliwiają  zawarcie  nowej  umowy  sprzedażowej  w  terminie  określonym  przez

Zamawiającego. W chwili obecnej jest zawarta umowa rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej.

Pytanie nr 3: 

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 na pytanie nr 3:

Nie.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  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.



Pytanie nr 4: 

Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  w  przypadku  zmiany  powszechnie
obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczenia przedmiotu umowy, które to zmiany będą miały wpływ na
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  w  przypadku  zmiany  powszechnie

obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczenia przedmiotu umowy, które to zmiany będą miały wpływ

na zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie umowy

Pytanie nr 5: 

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 na pytanie nr 5:

Tak.  Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moce umowne i grupy taryfowe są

zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi.

Pytanie nr 6:

Czy obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia? Kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umów?  Jaki jest
okres wypowiedzenia umów?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Tak.   Obowiązujące  umowy  wymagają  wypowiedzenia  –  zgodnie  z  zapisami  umowy  rezerwowej

sprzedaży ...”umowa może ulec rozwiązaniu : 1) w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron, 2) w drodze

wypowiedzenia przez Klienta z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, przy

czym  Klient  może  wskazać  późniejszy  jej  termin  rozwiązania”...  Odpowiedzialność  za  wypowiedzenie

dotychczasowych umów ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 7:

Czy w przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usług dystrybucji, Zamawiający będzie chciał sam podpisać
umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Nie dotyczy. Zamawiający ma zawarte oddzielne umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej przekroczenia, Zamawiający zapłaci
za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Tak.  Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy a w  przypadku jej przekroczenia zapłaci  za rzeczywiste

zużycie energii elektrycznej.

Pytanie nr 9:

Czy w przypadku nieuzyskania od Operatora Systemu Dystrybucyjnego wskazań liczników w wymaganym terminie,
Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych lub będzie sam podawał odczyt rzeczywisty
(korygowanych  po  otrzymaniu  faktur  rzeczywistych)  w  celu  zapewnienia  ciągłości  przekazywania  przez



zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i  uniknięcia skumulowania się
znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz sprzedawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Tak.   W przypadku  nieuzyskania  od  Operatora  Systemu  Dystrybucyjnego  wskazań  liczników  w  wymaganym

terminie,  Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur  szacunkowych lub będzie sam podawał  odczyt

rzeczywisty (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych) w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez

zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się

znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz sprzedawcy.

Pytanie nr 10:

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  udzielenie  pełnomocnictwa  do  zmiany  sprzedawcy  na  standardowym  wzorze
Wykonawcy, które zawiera poniższe zapisy?

„pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Mocodawcy następujących czynności prawnych:

1. złożenia dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu za 
porozumieniem stron, dotychczas obowiązujących umów kompleksowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej
i świadczenia usługi dystrybucji lub umów sprzedaży energii elektrycznej zawartychna potrzeby obiektów wskazanych 
w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Pełnomocnictwa;

2. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji umowy sprzedaży energii 
elektrycznej zawartej pomiędzy Mocodawcą a Pełnomocnikiem;

3. reprezentowania Mocodawcy przed właściwym OSD w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy;

4. zawarcia z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) umowy o świadczenie usługi dystrybucji 
energii elektrycznej do obiektów, o których mowa w pkt 1;

5. dokonania wszelkich innych czynności, w tym składania oświadczeń woli związanych z procedurą zmiany 
sprzedawcy.

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo  może  być  w  każdej  chwili  odwołane  w  formie  pisemnego  oświadczenia  dostarczonego
Pełnomocnikowi.”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Tak.  Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy na standardowym wzorze

Wykonawcy, które zawiera powyższe zapisy.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej
Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nr punktu poboru

- nr NIP

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

- moc umowna;

- numer licznika; numer ewidencyjny PPE

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy



- planowane roczne zużycie energii;

- grupy taryfowe;

Oraz dokumentów:

- Pełnomocnictwo

- dokument nadania numeru NIP

- dokument nadania numeru REGON

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka

-  dokument  potwierdzający  umocowania  danej  osoby  do  podpisania  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  oraz
pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy,  że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem
czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Tak.   Zamawiający  przekaże  niezbędne  dane  do  przeprowadzenia  procedury  zmiany  sprzedawcy  w  wersji

elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy (wg ww. zakresu) oraz przekaże niezbędne dokumenty

(pełnomocnictwo – powierzenie stanowiska Dyrektora, decyzję NIP, decyzję Regon, dokument na podstawie którego

działa dana jednostka – szkoła działa na podstawie ustawy o prawie oświatowym).

Pytanie nr 12:

Wykonawca wnosi o zmianę terminu rozpoczęcia dostaw na 01-04-2022 r.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Nie. Zgodnie z zapisami rozdziału IV SWZ w pkt. 1 termin realizacji zamówienia ustala się od 01.03.2022 r. do dnia

28.02.2023 r. Jednak zgodnie z zapisami pkt. 2, warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia od 01.03.2022 r. jest

skuteczne  przeprowadzenie  procesu  zmiany  sprzedawcy  u  Operatora  Systemu  Dystrybucyjnego.  W związku  z

powyższym terminem wiążącym jest data skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy OSD.

Pytanie nr 13:

Wykonawca  prosi  o  zaktualizowanie  formularza  ofertowego  pod  kątem  dodania  informacji  dotyczącej  Opłaty
handlowej (abonamentowej).

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Nie. Zmawiający nie będzie aktualizował formularza ofertowego.

Pytanie nr 14:

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,

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.) ?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Nie. Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy- nie jest  podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło



z  odnawialnych  źródeł  energii  lub  wytwarza  biogaz  rolniczy  w  instalacjach  odnawialnego  źródła  energii.

Zamawiający nie posiada statusu prosumenta energii  odnawialnej  i  nie jest  odbiorcą końcowym wytwarzającym

energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy pozyskiwać energię z innego źródła wytwórczego, np.
(instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe)

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Nie. Zamawiający nie planuje w okresie obowiązywania umowy pozyskiwać energię z innego źródła wytwórczego,

np. (instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe)

Pytanie nr 16:

Prosimy o podanie adresu skrzynki epuap.
Zamawiający podaje adres skrzynki epuap: /ZSLIE/skrytka
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