
Mszczonów,12.08.2022 
 
 

Wykonawcy 
 
 
 Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu pod tytułem:  

„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ROKU 2023” 

W związku z wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi ww. postępowania przekazuję poniżej 

treść pytania wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie 1  

 

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, że Zamawiający dopuszcza podpisanie 

umów drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentów jednostronnie 

podpisanych umów (wraz z niezbędnymi do ich zgłoszenia dokumentami) do 

Wykonawcy lub w formie elektronicznej. 

Czy Zamawiający przygotuje ww. dokumenty umów? 

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów drogą korespondencyjną jak i 

elektroniczną. 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający wypełni umowę danymi 

złożonymi w ofercie i  prześle Wykonawcy 

 

 

Pytanie 2 

 

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? 

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa 

 



Pytanie 3 – Załącznik nr 7 do SWZ (Wzór umowy) – § 6 ust. 1 

 

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych 

pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do 

prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu 

przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy  

o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych  

w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on 

odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze 

wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny  

z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń. 

Nazwa Adres 

 
 

Okres rozliczeniowy 

Budynek 
administracyjno-

biurowy 
Spółdzielcza  

2 miesięczny 

Kotłownia ST2.5 Poznańska  
1 miesięczny 

Kotłownia ST2.7 Poznańska  
1 miesięczny 

Ujęcie 
geotermalne 

Tarczyńska 
1 miesięczny 

Kotłownia Błonie 
Jana 

Kilińskiego 

1 miesięczny 

Kotłownia  Okrężna  
1 miesięczny 

Kotłownia  Wiskozowa  
1 miesięczny 

Zakład 
Geotermalny 
Mszczonów 

Sienkiewicza 

1 miesięczny 

Kotłownia Czysta 
1 miesięczny 

 

 

 

 



Biuro 2 -miesiace 

Pytanie 4 – Załącznik nr 7 do SWZ (Wzór umowy) – § 5 ust. 1 

 

Informujemy, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną 

w rozliczeniach energii elektrycznej dla obiektów w grupie taryfowej Bxx jest 

Megawatogodzina [MWh,] a dla grup taryfowych C1x oraz C2x jednostką jest 

Kilowatogodzina [kWh]. Ze względu na określenie przez Zamawiającego jednostki 

rozliczeniowej kWh dla wszystkich grup taryfowych w formularzu cenowym, 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na 

prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych 

odpowiednio do grup taryfowych? 

Tak zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczen we własciwych 

jednostkach. 

Pytanie 5 

 

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 Sprzedawcy. Punkty z 

innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą 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 SWZ oraz wycenione w Formularzu 

Ofertowym Wykonawcy”. 

 

Zamawiający wyraża zgode na dodanie niniejszego zapisu 

 

 

Pytanie 6 

 

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. 

 

Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie 7 

 

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? 

  



Zamawiający posiada instalacje PV w obieckie Błonie oraz Mszczonów Sienkiewicza 

będące mikroinstalacjami, energia elektryczna wytworzona w instalacji jest 

wykorzystywana na potrzeby własne,  

 

 

 

Pytanie 8 

 

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. 

 

Prosimy o podanie zwykłej stawki 23 % 

 

 

Sporządziła Marta Chudzik 


