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Oleśnica, dnia 24 kwietnia 2021 r. 

Znak:  CKiW.DZP.273.4.3.2021 

 

W odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie 

zapytania ofertowego, bez stosowania na podstawie art. 2 pkt. 1 ust. 1  przepisów ustawy pzp 

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmian.) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 

2 pkt. 1 ust. 1 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych na sprzedaż energii elektrycznej 2021-

2023 dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, nr postępowania 

CKiW.DZP.273.4.2021. 

Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści 

prowadzonego postępowania. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami: 

Pytanie nr 1 

„Czy Zamawiający posiada aktualne umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę 

sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych                                         

dla poszczególnych punktów poboru?” 

Odpowiedź 1 

Dla obu punktów poboru Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż energii 

elektrycznej i osobną na świadczenie usług dystrybucyjnych.  

Pytanie nr 2 

„Czy umowy dystrybucyjne (jeśli Zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 

określony czy nieokreślony.” 

Odpowiedź 2 

Umowy dystrybucyjne zostały zawarte na czas nieokreślony. 

Pytanie nr 3 

„Czy w przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usług dystrybucji, Zamawiający 

sam doprowadzi do ich zawarcia?” 

Odpowiedź 3 

Zamawiający nie przewiduje zmiany Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
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Pytanie nr 4 

„Wykonawca prosi o podanie do kiedy obowiązują obecne umowy dla poszczególnych 

punktów poboru.” 

Odpowiedź 4 

Umowa dla obu PPE obowiązuje do 30 czerwca 2021 r. 

Pytanie nr 5 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej za energie 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 5 

Zamawiający dopuścił możliwość podania ceny jednostkowej z dokładnością do pięciu miejsc 

po przecinku, ale cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

Pytanie nr 6 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy korespondencyjnie w formie 

elektronicznej?” 

Odpowiedź 6 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

Pytanie nr 7 

„Wykonawca prosi o udzielenie informacji na poniższe pytania: 

1) jaki jest nr umowy z obecnym sprzedawcą 

2) jaki jest typ umowy na poszczególne PPE (sprzedaży/kompleksowa) 

3) data zawarcia umowy 

4) obowiązuje od 

5) obowiązuje do 

6) okres wypowiedzenia [m/c] 

W przypadku gdy Zamawiający posiady rozdzielone umowy, prosimy o podanie również 

poniższych informacji: 

7) numer umowy z OSD 
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8)   data zawarcia 

9) obowiązuje od 

10) obowiązuje do  

11) okres wypowiedzenia [m/c] 

Odpowiedź 7 

Ad. 1) umowa nr BCP/US/JK/1092/2019 

Ad. 2)  Umowa sprzedaży dla obu PPE 

Ad. 3) 6 czerwca 2019 r. 

Ad. 4) 1 lipca 2019 r. 

Ad. 5)  30 czerwca 2021 r. 

Ad. 6) 1 miesiąc 

Ad.7) umowa nr 235/5/PROD_532000507431/0352/13/D/2015 – CKiW OHP Zamek 

umowa nr 53/435/OW/10/2015 – CKiW OHP Warsztaty 

Ad. 8) 6 sierpnia 2015 r. – CKiW OHP Zamek 

7 października 2015 r. – CKiW OHP Warsztaty 

Ad. 9) 1 września 2015 r. – CKiW OHP Zamek 

 1 stycznia 2016 r. - CKiW OHP Warsztaty 

Ad. 10)   umowa nr 235/5/PROD_532000507431/0352/13/D/2015 oraz umowa 

nr 53/435/OW/10/2015 – CKiW OHP Warsztaty – zawarte na czas nieokreślony 

Ad. 11)   umowa nr 235/5/PROD_532000507431/0352/13/D/2015 oraz umowa 

nr 53/435/OW/10/2015 – CKiW OHP Warsztaty – czas wypowiedzenia – 1 miesiąc 

Pytanie nr 8 

„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 trakcie zmiany 

sprzedawcy nie ma możliwości dokonywania zmiany parametrów technicznych.” 
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Odpowiedź 8 

Podane w zapytaniu ofertowym parametry dystrybucyjne są zgodne z aktualną umową 

dystrybucyjną.  

Pytanie nr 9 

„Czy Zamawiający ma zawarte umowy lub aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów 

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej.” 

Odpowiedź 9 

Zamawiający nie posiada takich umów lub aneksów. 

Pytanie nr 10 

„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 10 

Zamawiający nie przewiduje zmiany 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. 

Pytanie nr 11 

„ Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku przekroczenia 

Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej?” 

Odpowiedź 11 

Tak, zgodnie ze stawkami zawartymi w umowie. 

Pytanie nr 12 

„Wykonawca prosi o skrócenia okresu dostaw energii elektrycznej do 31.12.2022r.” 

Odpowiedź 12 

Zamawiający utrzymuje zapis o okresie trwania umowy – 24 miesiące. 
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Pytanie nr 13 

Czy w przypadku nieuzyskania od Operatora Systemu Dystrybucji wskazań liczników                      

w wymaganym terminie, zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur 

szacunkowych lub będzie sam podawał odczyt rzeczywisty (korygowany po otrzymaniu faktur 

rzeczywistych) w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez zamawiającego środków 

finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania                        

się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz sprzedawcy?” 

Odpowiedź 13 

W przypadku nieuzyskania od Operatora Systemu Dystrybucji wskazań liczników                                      

w wymaganym terminie, zamawiający będzie sam podawał odczyt rzeczywisty.  

Pytanie nr 14 

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej 

zmiany podatku od towaru i usług? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych 

przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego.” 

Odpowiedź 14 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany podatku VAT. 

Pytanie nr 15 

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej 

zmiany podatku akcyzowego? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych 

przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego.” 

Odpowiedź 15 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

Pytanie nr 16 

„Czy Zamawiający jest odbiorcą końcowym w świetle zapisów Prawa Energetycznego?” 

Odpowiedź 16 

Tak, Zamawiający jest odbiorcą końcowym. 

Pytanie nr 17 

„Kto jest obecnym Sprzedawcą?” 
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Odpowiedź 17 

Obecnym sprzedawcą jest Tauron Sprzedaż sp. z o.o. 

Pytanie nr 18 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin faktury był płatny w terminie 30 dni od daty                   

jej wystawienia?” 

Odpowiedź 18 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany termin płatności 30 dni. 

Pytanie nr 19 

„Czyli mogę spokojnie złożyć ofertę 04.05.2021 ?? Ponieważ Państwo chcecie żeby miała 

ważności 30 dni, dlatego bezpieczniej będzie złożyć ją tego 04 maja.” 

Odpowiedź 19 

Termin związania z ofertą 30 dni jest liczony od dnia ostatecznego terminu składania ofert. 

Oferty można składać w terminie od 22 kwietnia 2021 r. do 06 maja 2021 r. do godziny 12:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


