
Odpowiedź na zadane pytania: dokument nr 2. 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości 
zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pt.: „Zakup energii elektrycznej dla IFR PAN w 
Krakowie", oznaczenie sprawy: IFR-271/1/2021 

Pytanie nr 1: 

Wykonawca prosi o podanie przewidywanego okresu dostaw energii elektrycznej (dat krańcowych) dla 
poszczególnych punktów poboru, uwzględniając wszystkie czynności m.in. związane z 
wypowiedzeniem aktualnie obowiązujących umów oraz z uwzględnieniem terminów wynikających z 
procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Informacja ta niezbędna jest do przygotowania 
indywidualnej wyceny w oparciu o Towarową Giełdę Energii.  
Odpowiedź do pytania nr 1. 
 Umowa na sprzedaż energii elektrycznej zawarta jest na czas określony do dnia 31 marca 

2021r.  
 Umowa na dystrybucję energii elektrycznej zawarta jest na czas nieokreślony.  

Okres świadczenia dostaw energii elektrycznej niniejszego postępowania:  
od dnia 01.05.2021 r. do dnia 30.04.2022 r. Zmiany dokonane w SWZ w dniu dzisiejszym tj. 
10.02.2021 
Niniejsze zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej bez usługi dystrybucyjnej. 

Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający ma zawarte umowy lub aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej?  
Odpowiedź do pytania nr 2: 

Nie. Nie ma żadnych przeszkód na zawarcie nowej umowy sprzedażowej. 
 
Pytanie nr 3: 

 Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto 
będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie i jaki jest okres wypowiedzenia? 

Odpowiedź do pytania nr 3. 
 Obecna umowa sprzedaży energii elektrycznej nie wymaga wypowiedzenia. 
 Termin zakończenia umowy upływa z dniem 31.03.2021 r. 

 Ze względu na trudności z dotrzymaniem terminu rozpoczęcia sprzedaży w prowadzonym 
obecnie postępowaniu w/w terminie. Sprzedaż energii elektrycznej przez nowego Dostawcę 
wyłonionego w niniejszym postepowaniu rozpocznie się z dniem 01.05.2021 r. 
 Zamawiający samodzielnie zwróci się do obecnego dostawcy o kontynuowanie dostarczania 
energii elektrycznej do czasu rozpoczęcia sprzedaży przez nowego Dostawcę.  

  
Pytanie nr 4: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry 
dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami 
dystrybucyjnymi? Wykonawca wyjaśnia, że w trakcje zmiany sprzedawcy nie ma możliwości 
dokonywania zmiany parametrów technicznych. 



 
Odpowiedź do pytania nr 4: 

 Tak. Przedstawione parametry w SWZ są aktualne z umowami dystrybucyjnymi. 
Pytanie nr 5: 

 Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD)? 
Odpowiedź do pytania nr 5: 
 Tak Zamawiający posiada układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD)  

Pytanie nr 6: 
 Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 
 sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? 
 Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych 
 do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 
 - nr NIP 
 - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
 - moc umowna; 
 - numer licznika; numer ewidencyjny PPE 
 - Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
 - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy 
 - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy 
 - planowane roczne zużycie energii; 
 - grupy taryfowe; 
 Oraz dokumentów: 
 - Pełnomocnictwo 
 - dokument nadania numeru NIP 
 - dokument nadania numeru REGON 
 - KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka 
 - dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży 
 energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa. 
 Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży 
 zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez 

Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego. 
 Odpowiedź do pytania nr 6: 

 Tak. Zamawiający przekaże niezbędne informacje oraz dokumenty potrzebne do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w 
dniu podpisania umowy. 

Pytanie nr 7: 
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.  
Odpowiedź do pytania nr 7: 

Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za 
wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku 
akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z 
obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez 
konieczności sporządzenia aneksu do umowy. 

 
Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany 

stawki podatku akcyzowego obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały 

zgody Zamawiającego (aneksu). Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa do stosowania których jest zobowiązany również Zamawiający. 

Stosowanie stawek podatku VAT czy podatku akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi przepisami 

prawa jest naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto niewyrażenie zgody 

na zmianę np. stawki podatku VAT naraża Wykonawcę na ryzyko związane z pokryciem różnicy 

wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego traktowania stron postępowania 

Odpowiedź do pytania nr 8: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w poprzednim zapytaniu. 

 Pytanie nr 9: 

Dot. par. 9 ust. 5 Załącznika nr 4 do swz – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu o karze umownej. 

 

Odpowiedź do pytania nr 9: 

 Zamawiający zmienił lub usunął kontrowersyjny zapis. 
 
Pytanie nr 10: 

Dot. par. 9 ust. 6 Załącznika nr 4 do swz – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby termin płatności był 

liczony od daty wystawienia faktury VAT? Jednocześnie Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu Za 

dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego na zapis Za dzień zapłaty uznaje się 

datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy 

Odpowiedź do pytania nr 10: 

 Zamawiający wprowadził zaproponowane zmiany. 
Pytanie nr 11: 

Dot. par. 14 Załącznika nr 4 do swz – Wykonawca wnosi o wykreślenie wskazanego paragrafu w całości. 

Odpowiedź do pytania nr 11: 

 Zamawiający zmienił zapisy w niniejszym paragrafie. 
 
 
 
 
 
 



Pytanie nr 12: 

 Dot. par. 14 ust. 6 Załącznika nr 4 do swz – w przypadku niewyrażenia zgody przez 

Zamawiającego na wykreślenie par. 14 wzoru umowy, Wykonawca wnosi o zmianę zapisu ust. 

6 w ten sposób, aby ewentualne rozliczenia pomiędzy stronami odbywały się wyłącznie na 

podstawie not obciążeniowych 

Odpowiedź do pytania nr 12: 

 Zamawiający zmienił zapisy w niniejszym paragrafie. 

 

Pytanie nr 13: 

 Dot. par. 5 ust. 1 i 2 Załącznika nr 4 do swz – Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisów 

swz tak, aby zmiana szacunkowej ilości dostarczonej energii mogła być zmieniona w zakresie 

+/- 10% wolumenu podstawowego określonego w swz 

Odpowiedź do pytania nr 13: 
Łączna ilość energii elektrycznej dostarczana w okresie realizacji Umowy do wszystkich 
Punktów poboru prognozuje się szacunkowo na poziomie ok. 440 MWh. 
Szczegółowe parametry w rozbiciu na konkretne punkty poboru zostały zawarte w SWZ.  

Ze względu na specyficzną działalność Instytutu badawczego trudno jest określić w/w 
parametry w danym zakresie. 
Pytanie nr 14: 

Dot. par. 13 ust. 4 pkt 1 Załącznika nr 4 do swz – Wykonawca wnioskuje o dodanie zapisu, że zmiana 

ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu podstawowego określonego 

w swz. 

Odpowiedź do pytania nr 14: 

 Zwiększenie ilości Punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych 
OSD, które zostały ujęte w SWZ oraz Załączniku nr 1 do Umowy. 


