CRZPU/1/2022

Kleszczów, dnia 12.05.2022 r.

Zamawiający:
„SOLPARK Kleszczów” Sp. z o.o.
Ul. Sportowa 8
97-410 Kleszczów

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach
Dotyczy: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1 –SWZ- rozdział VI, załącznik nr 1 – formularz oferty pkt II, załącznik nr 4 – umowa
wzór - §7 ust. 1
Wykonawca informuje, biorąc pod uwagę:
• termin na złożenia oferty i rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania;
• termin na podpisanie umowy;
• obowiązujący, zgodnie z IRiESD OSD, 21 dniowy termin na przeprowadzenie procesu zmiany
sprzedawcy;
rozpoczęcie sprzedaży od dnia 01.07.2022 nie jest możliwe.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży
energii na 01.08.2022 r i modyfikację dokumentacji przetargowej w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zmieni terminu wskazanego w załączniku nr 1 –
formularz oferty pkt II, załącznik nr 4 – umowa wzór - §7 ust. 1. Jednocześnie informuje, iż
rozpoczęcie sprzedaży nastąpi dopiero po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy.
Pytanie nr 2 - SWZ- rozdział V
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?
Odpowiedź: Umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas nieokreślony.
b)
Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
Odpowiedź: Dotychczasowym sprzedawcą energii jest: ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o. z
siedzibą w Rogowcu.

c)
Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży
energii elektrycznej?
Odpowiedź: Obowiązująca umowa jest zawarta na okres do 30.06.2022.
d)
Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach
pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do
tej czynności Wykonawcę?
Odpowiedź: Zamawiający upoważni Wykonawcę do wypowiedzenia umowy sprzedaży;
e)
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
?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ma jedną umowę dystrybucyjną zawartą jest na czas
nieokreślony.
g) 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: Zamawiający informuje, iż nie posiada zawartych umów/ aneksów w ramach akcji
promocyjnych lojalnościowych.
Pytanie nr 3 - SWZ –rozdział V pkt 12
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?
Odpowiedź: Z chwilą zawarcia Umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą
na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.” Zamawiający
przekaże Wykonawcy niezbędne dokumenty w celu zmiany sprzedawcy.
Wzory pełnomocnictw używane przez potencjalnych Wykonawców w zakresie dokonania
niezbędnych zmian u operatora OSD będą akceptowane przez Zamawiającego, jeśli treść
pełnomocnictw będzie zgodna z obowiązującymi przepisami oraz ograniczona do niezbędnych
czynności prawnych związanych z dokonaniem zmiany sprzedawcy u operatora OSD.

Pytanie nr 4 - SWZ –rozdział V pkt 13
Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia jednej faktury VAT dla poszczególnych
odbiorców (w ramach jednego NIP), obejmującej więcej niż 1 PPE, z dołączonym załącznikiem,
zawierającym wykaz zużycia dla każdego punktu poboru osobno?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia jednej faktury VAT obejmującej
więcej niż 1 PPE z dołączonym załącznikiem ze zużyciem dla każdego punktu poboru osobno.
Pytanie nr 5 - SWZ –rozdział XI
W związku z faktem, iż informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu, co zostało wskazane przez Zamawiającego w rozdziale XI, Wykonawca
wnioskuje o jednoznacznie potwierdzenie na jakim etapie przedmiotowego postępowania,
Wykonawca powinien przekazać dokument JEDZ: wraz z ofertą czy też na wezwanie
Zamawiającego?
W przypadku pozostawienie zapisów w obecnej treści tj. przekazanie dokumentu JEDZ na
wezwanie, bezzasadnym jest składnie oświadczenia Wykonawcy (na wezwanie Zamawiającego)
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, a zapisy
ppkt 3.4 rozdziału XI nie mają zastosowania.
Odpowiedź: Wykonawca przekazuje dokument JEDZ na wezwanie Zamawiającego.
Pytanie nr 6 - SWZ –rozdział XXIX, załącznik nr 1 – formularz oferty
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: Zamawiający informuje, iż oczekuje w ofercie stawki VAT 23%
Pytanie nr 7 - SWZ –rozdział XXXI pkt 2, załącznik nr 1 – formularz oferty – pkt III ppkt 4
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą
korespondencyjną lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Pytanie nr 8 - SWZ – załącznik nr 2
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: Z chwilą zawarcia Umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą
na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.” Zamawiający
przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel Wykonawcy oraz dokumenty w celu
zmiany sprzedawcy.
Pytanie nr 9 - SWZ – załącznik nr 2
Zwracamy się z prośbą o informację w zakresie grup taryfowych dla PPE objętych przedmiotem
zamówienia.
W dokumentacji przetargowej Zamawiający podał informację, iż „znajduje się w grupie taryfowej
C21”, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje dla obiektu „Klapa przeciwpożarowa”
grupę taryfową R. Prosimy również o potwierdzenie grupy taryfowej w zakresie obiektu Hotel
Solpark.
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje inną niż podana grupa taryfowa C21, prosimy
o informację których PPE dotyczą inne grupy taryfowe wraz ze wskazaniem dla tych obiektów
szacowanego zużycia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie punkty PPE są w grupie taryfowej C21

Pytanie 10 – SWZ- załącznik nr 4 – wzór umowy - §6 ust. 2
Wykonawca prosi o dookreślenie strony zapisu ust. 2. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art.
454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także
zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień,
w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata.
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu na
następujący:
„Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzorca umowy co do terminu płatności.
Zamawiający nie może ponosić odpowiedzialności za terminy rozliczeń między Bankiem
prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego a Bankiem prowadzącym obsługę rachunku
Wykonawcy.
Pytanie 11 – SWZ- załącznik nr 4 – wzór umowy - §7 ust. 2
Wykonawca wnioskuje o uzupełnienie dat w zapisie ust. 2 zgodnie z dokumentacją przetargową i
uwzględnieniem pytania nr 1.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – termin zostanie uzupełniony z chwilą zawarcia
umowy.
Pytanie 12 – SWZ- załącznik nr 4 – wzór umowy - §7 ust. 8
Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisu: „(…) i/lub gdy zmiany treści umowy będą korzystne dla
Zamawiającego.” w kontekście zastrzeżenia możliwości odstąpienia od umowy, którego dotyczy
ust. 8
Odpowiedź: Zamawiający uznaje uwagę za zasadną i skreśla w treści wzorca Umowy

oczywistą omyłkę przez skreślenie zapisu „i/lub gdy zmiany treści umowy będą korzystne dla
Zamawiającego.
Pytanie 13 – SWZ- załącznik nr 4 – wzór umowy
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: Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie 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.),

