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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.  

 

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 2 ust.2 Projektu Umowy. 

W ramach wyjaśnień informujemy, iż Wykonawca nie jest w stanie wpłynąć na terminowe przekazanie danych od Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego. Ponadto informujemy, iż w zapisach umownych oraz instrukcji nie ma żadnych sankcji prawnych za 

nieterminowe przekazanie danych pomiarowych o ilości zużytej energii elektrycznej dla poszczególnych punktów. 

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy wykreślenie § 2 ust. 2 Projektu Umowy 

 

Pytanie 2. Dotyczy § 5 ust. 5 Projektu Umowy.  

Uprzejmie informujemy, że wszytskie dane dotyczące zużycia energii elektrycznej znajdować się będą na fakturach wystawianych 

przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi prtzepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których 

mowa w przedmiotowym zapisie wiąże się z wykoanaiem dodoatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać 

osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast skłądninki ceny energii elektrycznej. Z uwagi na 

powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. 

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy wykreślenie § 5 ust. 5 Projektu Umowy 

 

Pytanie 3. Dotyczy § 6 ust. 1 Projektu Umowy. 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu rozliczeniowego wskazanego w § 6 ust. 1 Projektu umowy. Jeśli 

Operator Systemu Dystrybucyjnego nie udostępni danych pomiarowych w terminie, czy Wykonawca może wystawić fakturę 

szacunkową? 

Ad.3 W przypadku potwierdzonego przekroczenia terminu udostępnienia danych pomiarowyc przez OSD Zamawiający 

dopuszcza na wniosek Wykonawcy wystawienie faktury szacunkowej.  

 

Pytanie 4. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie terminu na wystawienie faktur wskazanego w § 6 ust. 9 

Projektu umowy. Jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego nie udostępni odczytów i Wykonawca nie będzie mógł wystawić 

faktury /nie z własnej winy/, to czy kara umowna będzie również naliczana? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź. 

Ad.4 Zamawiający dopuszcza wykreślenie na wniosek Wykonawcy z § 6 ust. 9 zapisu dotyczącego naliczania kar 

umownych.  

Pytanie 5. Dotyczy § 6 ust. 9 Projektu Umowy. 

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych w szczególności w odniesieniu do kary za każdy 

dzień opóźnienia w wystawieniu faktur, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej 

podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego. Taka możliwość podważania wysokości kary umownej 

nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków 

stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego 

elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się 

z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. 

http://www.zwikpaczkow.pl/
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Ad.5 Zamawiający dopuszcza na Wniosek Wykonawcy wykreślenie z § 6 ust. 9 zapisu dotyczącego naliczania kar 

umownych.  

 

Pytanie 6. Dotyczy § 8 ust. 1 Projektu Umowy. 

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o 

zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie 

odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej 

grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z 

ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(…)pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i 

bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na Piśmie o zamiarze 

wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia umowy.” 

Ad.5 Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy pominięcie z § 8 ust. 1 słów „(…)pomimo uprzedniego bezskutecznego 

wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia 

Zamawiającego na Piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia umowy.” 

 

Pytanie 7. Dotyczy § 11 ust. 3 Projektu Umowy. 

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych PPE leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może 

ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca 

zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. 

Ad.7 Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy wykreślenie z § 11 ust. 3 w/w zapisu..  

 

Pytanie 8. Dotyczy § 11 ust. 4 Projektu Umowy. 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. We wzorze pełnomocnictwa nie ma umowcowania Wykonawcy do 

podjęcia czynności związanych ze zgłoszeniem zmiany grupy taryfowej. Ponadto w wykazie PPE nigdzie nie podajecie Państwo 

informacji o zmianaie grupy taryfowej. 

Ad. 8 Zamawiający podtrzymuje zapis § 11 ust. 4 w przypadku ewentualnej zmiany grupy taryfowej Wykonawca uzyska 

dodatkowe umocowanie od Zamawiajającego.  

 

Pytanie 9. Dotyczy § 11 ust. 9 Projektu Umowy. 

Wykonawca zwraca 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. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały 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 SIWZ oraz 

wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”  

Ad.9 Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy doprecyzowanie zapisu § 11 ust. 9 o dodanie zapisu „Zwiększenie 

punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ 

oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.” 

http://www.zwikpaczkow.pl/
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Pytanie 10. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada: 

1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 

2020 r. poz. 261 z późn. 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? 

2) 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.), 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. z 2019 r. poz. 649 i 730), w 

stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej? 

Ad.10 Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy oraz prosumenta energii odnawialnej.  

 

Pytanie 11. W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 poz. 2389 z późn. zm.) w stosunku do punktów poboru energii 

wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, Wykonawca informuje, że objęcie przedmiotem zamówienia 

na dostawę energii elektrycznej/dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi jej dystrybucji punktów 

poboru energii, w których wytwarzana jest energia elektryczna, może stanowić naruszenie dyspozycji art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zgodnie z którym „przedmiot zamówienia 

opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i  okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”  

W konsekwencji ww. przepisu ustawy prawo zamówień publicznych, dokumentacja przetargowa powinna zawierać wyraźne i 

precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z  uwzględnieniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy 

związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE). W  dokumentacji 

przetargowej brak jest postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię wytworzoną w Instalacji OZE oraz regulacji 

dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za  bilansowanie handlowe zarówno na kierunku dostarczania energii 

elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z Instalacji OZE. W powyższym zakresie wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy 

prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) rozliczenia wynikające z  niezbilansowania energii elektrycznej 

pobranej, wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, co ma 

istotne znacznie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.  

Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji przetargowej w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie przez 

Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru energii. W związku z powyższym, w celu umożliwienia 

złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o  udzielenie zamówienia 

publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status wytwórcy. 

Ad.11 Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy energii odnawialnej. 

 

Pytanie 12. W przypadku posiadania przez Zamawiającego 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. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm), mając na względzie 

http://www.zwikpaczkow.pl/
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należytą realizację przedmiotu zamówienia, wskazujemy, że w ocenie Wykonawcy, konieczne może być dokonanie modyfikacji 

SIWZ. Powyższe wynika w  szczególności z faktu, że stosowany przez Wykonawcę wzór umowy kompleksowej nie zawiera 

zapisów odnoszących się do świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z 

mikroinstalacji. Jednocześnie wskazujemy, że umowy kompleksowe, których przedmiot dotyczy również świadczenia usługi 

odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji, zawierane są na wzorcu umownym 

Wykonawcy, dotyczącym przedmiotowego zakresu, który dedykowany jest prosumentom. W związku z powyższym, zwracamy się 

z zapytaniem:  

1) Czy Zamawiający dostosuje wzór Oferty, poprzez uwzględnienie kalkulacji cenowej dedykowanej PPE obejmującym 

mikroinstalacje?                                                                                                                                                           

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie wskazane w pkt 1) powyżej, czy Zamawiający jest świadom, że 

wyrażenie zgody na zmianę wskazaną w pkt 1) spowoduje konieczność podpisania dwóch, odrębnych umów na wzorcu 

umownym Wykonawcy, jednej dotyczącej kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej (dla PPE bez mikroinstalacji) oraz 

drugiej, dotyczącej kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru 

i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji (dla PPE z mikroinstalacją )?                                                                                                                                                

3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie wskazane w pkt 1), czy Zamawiający jest świadom, że rozliczenia 

dla PPE z mikroinstalacją będzie odbywać się na zasadach określonych w art. 4 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 2389 z późn. zm.)? 

Informujemy, że brak dostosowania wzoru Oferty uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty i wykonanie przedmiotu zamówienia 

w części dotyczącej mikroinstalacji. 

Ad.12 Zamawiający nie posiada statusu prosumenta energii odnawialnej.  

 

Pytanie 13. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy 

nieokreślony? 

Ad.13 Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.  

 

Pytanie 14. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych 

przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu 

rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE 

występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy. 

Ad.14 Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy w odniesieniu do każdego PPE wynosi 1 miesiąc.  

 

Pytanie 15. W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji ograniczeniami technicznymi 

w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o 

potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną? 

Ad.15 Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 16. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej. Ułatwi to potencjalnym 

wykonawcom wypełnienie druków ofertowych oraz zapewni przejrzystość i transparentność całości oferty. 

Ad.16 Zamawiający udostępnił SIWZ w wersji edytowalnej. 

http://www.zwikpaczkow.pl/


 

                           

             Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

             ul. Miraszewskiego 3 

          48-370 Paczków 

                                                             

Tel: (77) 4316898 

                        NIP: 753-000-11-17 

                        REGON: 530571258 

                       www.zwikpaczkow.pl 

                     kontakt@zwikpaczkow.pl 

                                                                                                            
   
 

 ZWIK Paczków  

  

Pytanie 17. W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji ograniczeniami technicznymi 

w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o 

dokonanie modyfikacji treści SIWZ polegającej na wprowadzeniu do niniejszego postępowania obok komunikacji w formie 

tradycyjnej, możliwości stosowania komunikacji elektronicznej z wykonawcami, w tym umożliwieniu wykonawcom złożenia 

oferty, oświadczeń, a także dokumentów w wersji elektronicznej. 

Ad17. Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji treści SIWZ w zakresie składania oferty.  

 

Pytanie 18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających 

dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej ( koszty 

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.  

Ad.18 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości wynagrodzenia poza przypadkami wskazanymi w SIWZ.  

 

Pytanie 19.  Wykonawca prosi o podanie numeru umowy z OSD.  

Ad.19 Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dane niezbędne do zmiany Sprzedawcy w tym również numery umów z OSD po 

rozstrzygnięciu przetargu.  

 

Pytanie 20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 

Ad.20 Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej.   

 

Pytanie 21.  Dotyczy rozdziału IV SIWZ. Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że termin wykonania zamówienia będzie od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 r. po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu 

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa KRS 0000488778, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII 

Wydział Gospodarczy KRS NIP 5272706082, REGON 147003421, kapitał zakładowy 625 307 815 zł pgnig.pl Dystrybucyjnego. 

Ad.21 Zamawiający informuje, że w rozdziale XVII pkt. 1 ust. d uwzględnił warunki ewentualnej zmiany daty rozpoczęcia 

wykonywania zamówienia .   

 

Pytanie 22. Czy numery PPE nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego SIWZ są zgodne z numerami Punktów wyjścia 

umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT).  

Ad.22 Zamawiający informuje, że numery podane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego są zgodne z numerami punktów wyjścia 

umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy. 

 

Pytanie 23. Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy układ pomiarowo rozliczeniowy w grupie taryfowej B jest dostosowany do 

zasady TPA. 

Ad.23 Układ pomiarowo rozliczeniowy w grupie taryfowej B jest dostosowany do zasady TPA  

 

Pytanie 24. Dotyczy par. 2 ust. 3 lit. d Projektu Umowy. Wykonawca prosi o usunięcie zapisów dotyczących wysyłania dodatkowego 

zestawienia do Zamawiającego.  

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza wykreślenie na wniosek Wykonawcy §2 ust. 3 lit d.  

 

Pytanie 25. Dotyczy par. 6 ust. 9 Projektu Umowy. Wykonawca prosi o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych.  

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza wykreślenie na wniosek Wykonawcy w §6 ust. 9 zapisów dotyczących kar umownych.  

 

Pytanie 26. Z uwagi na wskazany w specyfikacji, oczekiwany przez Zamawiającego jako najwyżej punktowany, wydłużony termin 

płatności, tj. 60 dni od daty wystawienia faktury, Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie następujących dokumentów 

potwierdzających kondycję finansową Zamawiającego:  

http://www.zwikpaczkow.pl/
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 ZWIK Paczków  

A. aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (US) oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

(ZUS) potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, (wystawione nie 

wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia takiego zaświadczenia u Wykonawcy);  

B. zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata obrachunkowe wraz z opinią biegłego rewidenta (jeśli 

sprawozdanie podlegało badaniu)  

C. sprawozdanie F-01 (sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe sporządzane na 

potrzeby statystki publicznej) za ostatni kwartał 2019 oraz porównywalnych danych kwartalnych z roku poprzedniego 2018.  

Ad.26  Zamawiający nie oczekuje wydłużonego terminu płatności do 60 dni. Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział XIV pkt 1 ust. b brzmi: 

„Ilość punktów dla kryterium „warunki płatności” wynikać będzie z poniższego:  

21 – 23 dni – 10 pkt  

24 – 26 dni – 20 pkt  

27 – 29 dni – 30 pkt  

30 lub więcej dni – 40 pkt 

 

 

 

Z poważaniem 

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie  

Marek Kieliszek  
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