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Aquapark Granit 
Strzelińskie Centrum  
Sportowo-Edukacyjne Sp. z o. o. 
ul. gen. L. Okulickiego 10 
57-100 Strzelin 
tel.: 71 790 26 30 
       

 

Strzelin, 21.04.2020 r.  

 

Nr SCS-E16/2020 

 
 

Do Wszystkich Wykonawców 
 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest SCS-E12/2020 „Zakup energii elektrycznej dla 

Aquapark Granit Strzelin”.   

 

 

 

 W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

złożonymi przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), wyjaśniam 

i informuję:  

 

 

Pytanie 1: 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; 

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

- 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. 
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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: Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

 

Pytanie 2: 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: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 3: 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: Nie. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie nowych umów przez Wykonawcę na 

podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 5: Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę 

sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany 

sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? 

Odpowiedź: Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy dla dwóch 

punktów poboru energii w Ośrodku Wypoczynkowym w Białym Kościele, natomiast dla punktów poboru 

energii dla obiektów krytej pływalni i kortu tenisowego z funkcją lodowiska procedura zmiany 

sprzedawcy odbywać się będzie po raz kolejny. Zamawiający informuje, że informacje są zawarte w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ.  

 

Pytanie 6: Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że termin wykonania zamówienia będzie od 1 czerwca 

2020 roku do dnia 31 maja 2021 roku po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i 

skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca prosi o 

wprowadzenie odpowiednich zmian w SIWZ. 

Odpowiedź: Zgodnie z § 9 ust. 1 projektu umowy: „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii 

elektrycznej nastąpi od dnia 01.06.2020 r.,  nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich 

warunków przyłączenia do sieci OSD oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania 

obowiązujących umów”. Zamawiający informuje, że w przypadku niemożliwości rozpoczęcia sprzedaży 

energii elektrycznej od dnia 01.06.2020 r. wyraża zgodę na przesuniecie terminu rozpoczęcia sprzedaży 

energii elektrycznej po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym 

zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

 

Pytanie 7: Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów w IPU tak, 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. 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. 

Odpowiedź: Zamawiający określił procedurę zmiany stawki podatku VAT oraz zmiany stawki podatku 

akcyzowego w § 11 ust. 3 projektu umowy. 

 

Pytanie 8: Czy Zamawiający zgłosił zmianę grupy taryfowej z C11 na C21 do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia grupy taryfowej. Jest to oczywista omyłka. Zamawiający 

zmienia ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, załącznik nr 1A do 
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SIWZ – formularz cenowy oraz załącznik nr 9 do SIWZ Wykaz punktów poboru energii. 

 

Pytanie 9: W przypadku gdy Zamawiający zgłosił zmianę grupy taryfowej, Wykonawca prosi o 

informację od kiedy formalnie nastąpi zmiana grupy taryfowej? 

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie 8. 

 

Pytanie 10: Czy Zamawiający jest świadomy, że zmiana grupy taryfowej jest zależna od zgody 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego? W przypadku braku zgody Operatora, zmiana grupy taryfowej 

nie będzie możliwa. 

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie 8. 

 

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  
 

 

Z poważaniem 

 

Prezes Zarządu 

 

/-/ Tomasz Charowski 


