Nowa Ruda, dnia 23.07.2021 r.

Odpowiedzi na pytania
Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej na
potrzeby obiektów ARR „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie” (oznaczenie sprawy:
ARR/01/ZP/2021)
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie podaje do wiadomości, iż
w trakcie procedury dotyczącej w/w postępowania wpłynęły zapytania na które Zamawiający udzielił
następujących odpowiedzi:
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.
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
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii
elektrycznej?

b)

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) Okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii
elektrycznej wynosi 1 miesiąc.
b) Zamawiający nie ma zawartych umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych,
które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ.
Pytanie 3
Wykonawca prosi o podanie adresu skrzynki ePuap.
Odpowiedź:
Adres skrzynki ePUAP: /AGROREG_SA/SkrytkaESP
Pytanie 4
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy,
itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie
zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych
czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź:
Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do swobodnego dysponowania
obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.
Pytanie 5
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:
a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem
wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza
biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru
energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest
odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł
energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa
powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych
przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
Odpowiedź:
a)
b)

Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.).
Zamawiający nie posiada statusu prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt
27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze
zm.).

Pytanie 6
SWZ – Rozdział IV pkt. 4
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż
Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę
danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w
Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę
przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie
następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest
jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu
Ofertowym Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zaproponowanego zapisu.
Pytanie 7
SWZ – Rozdział IV pkt. 5 ust. 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu przez
Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Pytanie 8
SWZ – Rozdział VI pkt. 1
Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)
poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii
elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy
oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z
prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu
poboru z dniem lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmodyfikowanie zapisu.
Pytanie 9
Załącznik nr 5 do SWZ – pkt 2 w zw. z Załącznikiem nr 7 do SWZ - §13 ust. 1 pkt. 1 i 2
Wykonawca informuje, że w przypadku zmiany podatku akcyzowego zmianie ulega cena netto, w
przypadku zmiany podatku VAT zmianie ulega cena brutto. W związku z powyższym prosimy o
dostosowanie zapisu do treści „"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."
Odpowiedź:
Zamawiający w załączniku nr 7 – Istotne postanowienia umowy (§13 ust. 1 i 2) określił wyjątki, które
mogą spowodować zmianę ceny energii elektrycznej. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację
treści SWZ poprzez dodanie wskazanych zapisów (§13 ust. 1 i 2 załącznika nr 7 – Istotne
postanowienia umowy).
Pytanie 10
Załącznik nr 5 do SWZ - §9 ust. 2

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD
jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych
pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD
określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym
Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych
Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku
z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące
przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na
podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w
zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych
Wykonawcy przez OSD.
Pytanie 11
Załącznik nr 5 do SWZ - §9 ust. 4
Czy Zamawiający dopuści, aby raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie Excel zawierał
następujące kolumny:
 NIP Klienta
 Nazwa Klienta
 Nr płatnika
 Adres klienta
 Nazwa i adres korespondencyjny
 Typ faktury
 Nr faktury - data wystawienia faktury
 Taryfa
 Nr PPE
 Adres PPE
 Okres odczytu
 Zużycie w poszczególnych strefach
 Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach
Ww. raport przesyłany byłby na wskazany przez Zamawiającego e-mail, do 3 dni od daty wystawienia
faktury.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści, aby raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie Excel zawierał wskazane
kolumny, pod warunkiem, że będzie dotyczył każdego punktu poboru oddzielnie.
Pytanie 12
Załącznik nr 7 do SWZ - §9 ust. 6
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za
pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach
określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów
elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa
zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie
papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego
wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej
dostarczeniu. Zmiana formy
dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko
naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów
elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych
w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy
jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach.
Pytanie 13
Załącznik nr 7 do SWZ §9 ust. 8
Informujemy, że błędy w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego mogą
dotyczyć zarówno zawyżeń, jak i zaniżeń należności za pobraną energię elektryczną, a Wykonawca
winien dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur na podstawie danych przekazanych przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W takim przypadku może nastąpić zarówno nadpłata, jak i
niedopłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W
przypadku powstania niedopłaty, będzie ona podlegała doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury
VAT”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zaproponowanego zapisu.
Pytanie 14
Załącznik nr 7 do SWZ - §11 ust. 1
Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)
poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii
elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy
oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z
prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu
poboru z dniem lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmodyfikowanie zapisu.
Pytanie 15
Załącznik nr 7 do SWZ - §12 ust. 2
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych i wyjątkowych
wyszczególnionych w art. 456 Prawa zamówień publicznych, przekładających się na brak możliwości
prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia,
wskazane w przedmiotowych zapisach, nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego i w
ten sposób godząc w zasadę proporcjonalności mająca zastosowanie w zamówieniach publicznych.
Możliwość zerwania przez zamawiającego kontraktu z błahych powodów daje temu zamawiającemu
nie proporcjonalne uprawnienie w świetle oczekiwanej trwałości umowy rozchwiewając równowagę
stron i ekwiwalentność świadczeń.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowych zapisów.
Pytanie 16
Załącznik nr 7 do SWZ - §14
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisów dot. kar umownych. W przypadku wyrażenia
zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści:
„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do
wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie

wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może
negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów dot. kar umownych.

