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WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

   Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących 

Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej jako SWZ w postępowaniu pn. „Kompleksowa 

dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Jarocin od 01.01.2023 do 31.12.2023”  

wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

 

Pytanie 1: 

ROZDZIAŁ XIV SWZ SPOSÓB OBLICZENIA CENY pkt.7 

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, że w ofercie należy wskazać 23% stawkę podatku VAT. 

 

Pytanie 2: 

ROZDZIAŁ XVI SWZ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pkt.2 

Czy Zamawiający dopuści podpisanie umów sprzedaży korespondencyjnie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści podpisanie umów sprzedaży korespondencyjnie. 

 

Pytanie 3: 

Załącznik nr 7 do SWZ Istotne postanowienia umowy pkt.2 Rozliczenia pkt. 2 

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-

rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim 

bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących 

okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z 

powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych 



pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on 

odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem 

miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest 

niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiających powinno 

odbywać się co 2 miesiące w oparciu o wskazania licznika dla odpowiedniego punktu poboru 

energii PPE. 

 

Pytanie 4: 

Załącznik nr 7 do SWZ Istotne postanowienia umowy pkt.5 Dopuszczalność zmiany 

umowy pkt.2 ppkt.2 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby grupy taryfowe wskazane do przetargu 

były wycenione do oferty po cenach rynkowych, czy mają zostać wyliczone na podstawie cen 

i stawek zawartych w taryfie Sprzedawcy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby grupy taryfowe wskazane do przetargu były wycenione do oferty 

po cenach rynkowych. 

 

Pytanie 5: 

Załącznik nr 9 do SWZ Punkty poboru energii PPE 

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie zużycia w strefach dla taryf wielostrefowych 

(C12B) 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że załącznik nr 9 zawiera zużycie energii w każdej z punktu poboru 

energii PPE, także w strefie C12B proszę o wyliczenie ceny na ich podstawie. 

 

Pytanie 6: 

Załącznik nr 9 do SWZ Punkty poboru energii PPE 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę 

sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji. 

b)  Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? 

c)  Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są 

na czas określony, czy nieokreślony? 

d)  Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?  

e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów 

sprzedaży energii elektrycznej? 

f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach 

pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też 

upoważni do tej czynności Wykonawcę 

g)  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 ? 

h)  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: 

a) Zamawiający posiada kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej. 

b) Nie dotyczy 

c) Kompleksowa umowa sprzedaży energii jest zawarta na czas określony tj. do 

31.12.2022 r. 

d) Sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A. 

e) Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy. 

f) Zamawiający upoważni do tego Wykonawcę 

g) Nie dotyczy 

h) Nie dotyczy 

 

 

 

 

Powyższe zmiany treści SWZ, nie skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu. 
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