Wałbrzych, dnia 01.07.2022 r.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ OD WYKONAWCY
W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia pn. „Zakup energii elektrycznej dla obiektów WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK w Wałbrzychu”,
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia.
Pytanie nr 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 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);
- 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;
- 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 nr 1: Zamawiający informuje, że większość danych, o których mowa w pytaniu,
zawarte są w załączniku 1A i 1B do SWZ. Zamawiający przekaże wszelkie pozostałe dane wymagane od
Wykonawcy.
Pytanie nr 2: Wykonawca zwraca sią 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 świadczenie usług
dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, że moc umowna i grupa taryfowa są zgodne
z aktualnymi dokumentami, o którym mowa w pytaniu.
Pytanie nr 3: 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 3: Zamawiający dysponuje tytułami prawnymi, które upoważniają go do
swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.
Pytanie nr 4: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie
umowy drogą korespondencyjną.
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający doprecyzował już te kwestie zgodnie z rozdz. III ust. 8 (zdanie
trzecie) SWZ oraz zgodnie z rozdz. XV ust. 2 SWZ.
Pytanie nr 5: Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję
energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na
jedną z powyżej wymienionych działalności, Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku
akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję
powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na
uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie
odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych
kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.
Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający informuje, że nie posiada koncesji na wytwarzanie, obrót,
przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej wydanej przez Prezesa URE.
Pytanie nr 6: 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. posiada
koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający nie posiada punktów poboru, które posiadałyby 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.).
Pytanie nr 7: 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 7: Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktur w formie
elektronicznej.
Pytanie nr 8: Czy Zamawiający przyjmie projekt pełnomocnictwa proponowany przez Zamawiającego
PEŁNOMOCNICTWO
NAZWA FIRMY/ IMIĘ I NAZWISKO:
ADRES:
NIP/PESEL:
KRS:
Działając w imieniu i na rzecz:
udzielam(y) pełnomocnictwa na rzecz:
……………………………………………………….
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:
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający nie proponował w postępowaniu przetargowym żadnego
wzoru pełnomocnictwa. Zamawiający przyjmie projekt pełnomocnictwa, o którym mowa w pytaniu.
Pytanie nr 9: Prosimy o wskazanie, czy zamówiona energia elektryczna zostanie w całości
przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego, czy też jej część zostanie przeznaczona na
działalność koncesjonowaną? W przypadku, gdy zakupiona energia nie zostanie w całości
wykorzystana na własne potrzeby, informujemy, iż Zamawiający jest zobowiązany przekazywać
Wykonawcy comiesięczne oświadczenia o ilości energii elektrycznej przeznaczonej na własny użytek
oraz na działalność koncesjonowaną. Zwracamy się także z prośbą o podanie szacunkowego zużycia
energii elektrycznej na potrzeby własne oraz energii podlegającej dalszej odsprzedaży lub innej
działalności koncesjonowanej oraz dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych
kalkulacji za energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby własne oraz odrębnych kalkulacji za
energię, która przeznaczona zostanie na działalność koncesjonowaną.
Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający informuje, że zamówiona energia elektryczna zostanie
w całości przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego.
Pytanie nr 10: § 5 ust. 4 wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów odnoszących się do uwzględniania w fakturach VAT
informacji dotyczących stanów liczników i dat odczytów. Informujemy, że OSD przekazuje
Wykonawcom tylko i wyłącznie zużycia, nie przekazując stanu licznika bieżącego i poprzedniego.
W związku z tym, iż Wykonawca będzie otrzymywał dane od OSD, nie ma możliwości, aby na fakturze
były ujęte stany licznika, zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Informujemy ponadto, że takie dane
nie są obowiązkowym elementem faktury, zgodnie treścią ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) – w tej kwestii ustawa wskazuje w art. 106e ust. 1 pkt 8 na wymóg podania
miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług. Także rozporządzenie
Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną w § 35 stanowi, iż „Przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się świadczeniem usług dystrybucji albo usługi kompleksowej wystawiające odbiorcy
fakturę, w rozliczeniu dołączonym do faktury, przedstawia między innymi informacje o: 1) wielkości
zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie której została wyliczona kwota
należności".
Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ww. zapisu. Zamawiający
zwraca uwagę, że zgodnie z § 5 ust. 4 wzoru umowy podawanie informacji dotyczących stanu liczników
i dat odczytu jest jedynie zaleceniem i umożliwia Zamawiającemu lepszą kontrolę rozliczania energii.
Pytanie nr 11: 1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w
umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji
zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?
2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z
wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należności,
zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający nie wyraża zgody na uwzględnienie w umowie
z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisów dotyczących zabezpieczenia realizacji zamówienia
z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę.
Pytanie nr 12: Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży
energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji
b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas
określony, czy nieokreślony?
d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ 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 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 nr 12: Zamawiający informuje, że:
a) na chwilę obecną posiada rozdzielone umowy sprzedaży energii elektrycznej i na świadczenie usług
dystrybucji;
b) procedura zmiany sprzedawcy nie będzie przeprowadzana po raz pierwszy;
c) umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony;
d) obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A. z siedzibą przy ul. 8-go Marca 6 w
Rzeszowie;
e) Zamawiający nie posiada umów kompleksowych. Umowa sprzedaży energii elektrycznej nie określa
okresu wypowiedzenia;
f) Zamawiający upoważni do tej czynności wykonawcę wybranego w postępowaniu przetargowym;
g) Zamawiający nie posiada umów kompleksowych ani umów dystrybucyjnych zawartych na czas
określony;
h) Zamawiający nie posiada umów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych.
Pytanie nr 13: Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy
ma to być tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%,
czy może zwykła stawka 23%?
Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne % stawki
podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania ofert.
Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg
obowiązujących przepisów prawnych.
Odpowiedź na pytanie nr 13: Wykonawca uwzględnia w ofercie obowiązującą stawkę VAT według
stanu prawnego na dzień składania ofert.
Pytanie nr 14: W pozycji nr 50 (Jedlina Zdrój, Szyb Pokój pompownia) załącznika nr 1a do SWZ
występuje w grupie taryfowej „B11/C12A” w związku z powyższym Wykonawca zwraca się o podanie
oddzielnego wolumenu dla taryfy B11 i oddzielnego z podziałem na strefy dla taryfy C12A.
Odpowiedź na pytanie nr 14: Dla taryfy C12A wolumen energii elektrycznej wynosi 0. Natomiast dla
taryfy B11 wolumen energii został określony w załączniku 1A do SWZ.
Pytanie nr 15: Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający umieścił w
formularzu ofertowym taryfę C22B dla której podaje zerową ilość PPE i zerowe zużycie energii
elektrycznej ?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający umieścił w formularzu ofertowym taryfę C22B o podanej
wielkości zużycia z uwagi na ewentualną możliwość skorzystania z przejścia na tą taryfę w trakcie
realizacji umowy.
Pytanie nr 16: Wykonawca wnosi o wykreślenie z formularza ofertowego pkt. 10 zapisu: „Stawka
podatku od towaru i usług (VAT) , która zgodnie z naszą wiedzą będzie miała zastosowanie to
.............% „
W przypadku braku zgody proszę o informację czy ze względu na zmieniające się terminy
obowiązywania tarczy antyinflacyjnej Zamawiający wyraża zgodę aby wpisać stawkę 23% .
Odpowiedź na pytanie nr 16: Ze względu na obowiązki wynikające z art. 225 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, wraz z późniejszymi
zmianami) Zamawiający pozostawia bez zmian treść punktu 10 formularza ofertowego.

