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Warszawa,06.04.2021 r.  
Pełnomocnik Zamawiającego: 
New Power Sp. z o.o. 
ul. Chełmżyńska 180A 
04-464 Warszawa 
Reprezentujący:  
Gmina Krośnice 
ul. Sportowa 4 
56-320 Krośnice                                              
                                             

ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 
 
Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Krośnice   prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 
POTRZEBY GMINY KROŚNICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH’’ przesyła niniejszym pismem 
treść zapytań, które drogą elektroniczną w dniu 01.04.2021 r. wpłynęły do Pełnomocnika 
Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczących 
ogłoszenia, 2021/BZP 00022962/01 z dnia 25.03.2021 r.  
Pytanie 1 
Dot. formularza oferty - Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za 
energię elektryczną w zł/kWh do pięciu miejsc po przecinku? Wykonawca wyjaśnia, że ceny energii 
elektrycznej na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na kWh daję 
cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. 
Odpowiedź 1 
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na podanie ceny netto za energię elektryczną czynną 
całodobową w zł/kWh do pięciu miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 2 
Dot. formularza oferty – Wykonawca wnosi o modyfikację formularza oferty, tak aby Wykonawca 
mógł uwzględnić w cenie oferty koszt opłaty handlowej. Wykonawca prosi o dostosowanie tabeli w 
formularzu oferty, tak aby uwzględniała opłatę handlową oraz sposób jej wyliczenia. 
Odpowiedź 2 
Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do modyfikacji Formularza ofertowego. 
 
Pytanie 3 
Z uwagi na fakt, że w taryfach Wykonawcy nie istnieje grupa taryfowa „O11” oraz „O12”. Wykonawca 
zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza, aby dla punktu poboru 
energii (PPE), rozliczanego w ww. grupie taryfowej, były prowadzone rozliczenia według grupy 
taryfowej, której strefy czasowe są zbieżne ze strefami dla ww. grupy taryfowej, a jedyna różnica 
polega na formalnej nomenklaturze grupy taryfowej. 
Odpowiedź 3 
Pełnomocnik Zamawiającego wyraża zgodę na powyższe.  
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 
Odpowiedź 4 
Pełnomocnik Zamawiającego wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej. 
 
Pytanie 5 
Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego w 
załączniku nr 1 do SWZ są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego 
sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT)? 
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Odpowiedź 5 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na fakturach za energię elektryczną nie występują numery 
identyfikacyjne Punktów wyjścia.  
Załącznik nr 1 do SWZ zawiera wszelkie dane i parametry punktów poboru. 
 
Pytanie 6 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry 
dystrybucyjne – w szczególności moce umowne i grupy taryfowe są zgodne z aktualnymi umowami 
dystrybucyjnymi? Wykonawca wyjaśnia, że w trakcje zmiany sprzedawcy nie ma możliwości 
dokonywania zmiany parametrów technicznych. 
Odpowiedź 6 
Pełnomocnik Zamawiającego informuję, że podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – 
w szczególności moce umowne i grupy taryfowe są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi. 
 
Pytanie 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 7 
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający ma zawarte umowy lub aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej? 
Odpowiedź 8 
Pełnomocnik Zamawiającego informuję, że Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach 
akcji promocyjnych, które uniemożliwiałyby zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 
przewidzianych w SWZ. 
 
Pytanie 9 
Wykonawca prosi o informację, kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy w przypadku, 
jeśli obecne umowy wymagają wypowiedzenia?  
Odpowiedź 9 
Pełnomocnik Zamawiającego informuję, że obecnie zawarte Umowy sprzedaży energii elektrycznej 
zawarte są na czas określony i nie wymagają wypowiedzenia.  
 
Pytanie 10 
Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów? 
Odpowiedź 10 
Pełnomocnik Zamawiającego informuję, że obecnie zawarte Umowy sprzedaży energii elektrycznej 
zawarte są na czas określony i nie wymagają wypowiedzenia.  
 
Pytanie 11 
Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 
nieokreślony? 
Odpowiedź 11 
Pełnomocnik Zamawiającego informuję, że umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. 
 
 
Pytanie 12 
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Czy w przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usług dystrybucji, Zamawiający sam 
doprowadzi do ich zawarcia? 
Odpowiedź 12 
Pełnomocnik Zamawiającego informuję, że umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. 
 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD)? 
Odpowiedź 13 
Pełnomocnik Zamawiającego informuję, że Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do 
TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów 
Dystrybucyjnych (IRiESD) 
 
Pytanie 14 
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 
aneksu do umowy / zgody Zamawiającego. 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 14 
Pełnomocnik Zamawiającego informuję, że 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 aneksu do umowy / zgody Zamawiającego. 
 
Pytanie 15 
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. 
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Odpowiedź 15 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po 
podpisaniu umów w wersji elektronicznej Excel wszelkie dane, które jest w stanie pozyskać z faktur  
i umów: 
- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa (obecna i nowa); 
- moc umowna; 
- 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 
 - numer PPE 
oraz dokumenty: 
- 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. 
 
Pytanie 16 
Dot. par. 11 ust. 7 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o modyfikację istniejącego zapisu w ten 
sposób, aby ewentualna zmiana ilości punktów poboru mogła być zmieniona w zakresie +/- 15 % 
wolumenu podstawowego określonego w SWZ. 
Odpowiedź 16 
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  
 
Pytanie 17 
Dot. rozdz. V SWZ Warunki udziału w postępowaniu – Czy Zamawiający uzna,  
że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli przedstawi: 
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz których 
prowadzona była sprzedaż co najmniej 450 000 kWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 6 do SWZ, jednakże 
przedstawione referencje będą również dotyczyć dostaw trwających i będą wystawione w I 
półroczu 2020 roku? 
Odpowiedź 17 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dn. 23 grudnia 2020 r.  w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 
 
Pytanie 18 
W przypadku braku zgody na powyższe pytanie czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w 
warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 1 
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dostawę energii elektrycznej na podstawie jednej odrębnej umowy, o łącznym wolumenie 
przekraczającym 900 000 kWh w skali roku? 
Odpowiedź 18 
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na powyższe.  
 
 

/-/ Justyna Szepietowska  
      Pełnomocnik Zamawiającego  

 


