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Dotyczy postępowania: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ 
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Postępowanie numer: ZP.271.2.2021.GK 
 
Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwracamy się 
z prośbą, jako Wykonawca, o wyjaśnienie i modyfikację zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SWZ). 
 
 
Pytanie 1  
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty potrzebne 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 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.   
 
Pytanie 2 
W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz 
pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na 
czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez 
Wykonawcę, prosimy o informację, 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? 
 
Pytanie 3 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

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

b) 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 ? 



 

 
Pytanie 4 
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 podjęcie dalszych czynności, 
związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami. 
 
Pytanie 5 
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. 
 
Pytanie 6 
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? 
 
Pytanie 7 
SWZ – Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 w zw. z Rozdziałem XV – Informacje o 
formalnościach – pkt. 2 

1. Ile umów zostanie zawartych w ramach przedmiotowego zamówienia? 
2. Czy Zamawiający będzie koordynował proces przygotowania, podpisywania i przesyłania do 

Wykonawcy umów sprzedaży, zawartych przez wszystkie jednostki organizacyjne ujęte w 
przedmiotowym postępowaniu? 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej? 
 
Pytanie 8 
Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Z uwagi na wyszczególnione w przedmiotowym załączniku danych do faktur Wykonawca informuje, że 
zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy 
(nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres 
korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT 
jest akceptowane przez Zamawiającego. 



 

Pytanie 9  
Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt Umowy - §2 ust. 2 
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, przy czym 
Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD.  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 przekazywanych Wykonawcy przez OSD? 
 
Pytanie 10 
Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt Umowy - §6 ust. 3 
Informujemy, że faktury korygujące wystawiane są na podstawie skorygowanych danych pomiarowo-
rozliczeniowych, udostępnianych Wykonawcy przez OSD. Wykonawca nie dokonuje przeliczeń w 
sposób wskazany przez Zamawiającego. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wykreślenie 
przedmiotowych zapisów. 
 
Pytanie 11 
Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt Umowy - §11 ust. 4 
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? 
 
 
Z poważaniem, 
 
Jakub Ożóg 
Samodzielny Referent  
Zespół ds. Zamówień Publicznych  
PGE Obrót S.A.  
telefon: +48 887 697 706 
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