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Wrocław, dnia 17 czerwca 2022 r.
Zamawiający:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Znak sprawy: AL-ZP.272-8/22/ZP/TP1

wszyscy Wykonawcy

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie
pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 ”
Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp”, Zamawiający
informuje, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ.
Uwaga:
Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowy wykaz punktów
poboru energii elektrycznej (PPE), poprzez wykreślenie lokalizacji wskazanej w l.p. 4 (ul. Ładna
22, Wrocław).
Pytanie nr 1:
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 umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas
określony, czy nieokreślony?
c) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii
elektrycznej?
d) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na
skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności
Wykonawcę?
e) 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 terminie
umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?
f) 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 na pytanie nr 1:
a) Zamawiający posiada osobne umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji.
b) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
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Pytanie nr 7:
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:
1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. 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?
2) 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. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest
odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na
własne potrzeby w mikro instalacji, 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.
z 2019 r. poz. 649 i 730), w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego
w dokumentacji przetargowej?
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Pytanie nr 7 pkt 1 i 2 dotyczy obiektu, który został wykreślony przez Zamawiającego z postępowania
przetargowego.

Pytanie nr 8:
W przypadku potwierdzenia statusu prosumenta energii odnawialnej, Wykonawca zwraca się z prośbą
o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w
stosunku do których Zamawiający posiada 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. z 2020 r. poz.
261 z późn. zm.) - dalej OZE. Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej,
punktów poboru energii z mikroinstalacją, powoduje konieczność świadczenia przez Wykonawcę
dodatkowej usługi, w stosunku do ww. rodzaju punktów poboru energii, polegającej na rozliczaniu
energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) do sieci
OSD, wytworzonej w mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru na warunkach wskazanych
w ustawie OZE. W związku z powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej
kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii
do punktów poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od Zamawiającego energii wytworzonej w
mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty na warunkach wskazanych w
treści SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Pytanie nr 8 dotyczy obiektu, który został wykreślony przez Zamawiającego z postępowania
przetargowego.

Pytanie nr 9:
W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn.
zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji
przetargowej, Wykonawca informuje, że objęcie przedmiotem zamówienia na dostawę energii
elektrycznej/dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi jej dystrybucji
punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia elektryczna, może stanowić naruszenie
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dyspozycji art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019
poz. 2019 ze zm.). W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa powinna zawierać
wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem
wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją
odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE). W dokumentacji przetargowej brak jest
postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię wytworzoną w Instalacji OZE oraz
regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe zarówno na
kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z Instalacji OZE.
W powyższym zakresie wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U.
2020 r., poz. 833 ze zm.) rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii elektrycznej pobranej,
wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie
handlowe, co ma istotne znacznie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia przez
Wykonawcę. Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji zamówienia w obecnym
brzmieniu uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii
punktów poboru energii. W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca
zwraca się z prośbą o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status wytwórcy.

Odpowiedź na pytanie nr 9:
Pytanie nr 9 dotyczy obiektu, który został wykreślony przez Zamawiającego z postępowania
przetargowego.

Pytanie nr 10:
Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ - § 2 ust. 2
a) Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną
przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana
ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia,
w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe
(Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu
rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści:
„W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje
z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie
o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich
należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.”
b) Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na
sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii,
przed wykorzystaniem ww. środków?
Odpowiedź na pytanie nr 10:
a) Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za faktycznie zużytą energię na podstawie
wystawionych faktur. Terminy i sposób płatności zostały określone w projekcie postanowień umowy
(zał. nr 5 do SWZ).
b) Zamawiający będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie
zamówienia dla własnych potrzeb.

Pytanie nr 11:
Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę
równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień
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publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub
o usunięcie wskazanych zapisów w całości. 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 na pytanie nr 11:
W ocenie Zamawiającego wysokość kar umownych jest adekwatna do wysokości wynagrodzenia
z tytułu wykonania umowy.

Pytanie nr 12:
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,
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 mikro instalacji, 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.)?
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Pytanie nr 12 dotyczy obiektu, który został wykreślony przez Zamawiającego z postępowania
przetargowego.

Pytanie nr 13:
Czy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy pozyskiwać energię z innego źródła
wytwórczego, np. (instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe)?
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Pytanie nr 13 dotyczy obiektu, który został wykreślony przez Zamawiającego z postępowania
przetargowego.

Pytanie nr 14:
Jaką należy zastosować stawkę Vat przy przeliczeniu wartości zamówienia? Zwracamy się z prośbą
o wskazanie stawki Vat jaką należy zastosować w formularzu ofertowym. Ujednolicenie przez
Zamawiającego stawki Vat pozwoli uniknąć sytuacji, w której Wykonawcy złożą ofertę opartą na
innej stawce.
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Wykonawca na dzień składania oferty przyjmuje stawkę Vat obowiązującą w dniu składania oferty.
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Pytanie nr 15:
Zamawiający wymaga aby sprzedaż energii ruszyła 01.07.2022 r. Prosimy zwrócić uwagę
na procedurę zmiany sprzedawcy, która trwa 21 dni. Jest to nieskracalny termin potrzeby by rozpocząć
sprzedaż energii, z Uwagi na termin otwarcia ofert przypadający 20.06 wnosimy aby okres sprzedaży
rozpoczął się od 01.08.2022 r.
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień
1.08.2022 r., lecz nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, przeprowadzonej procedurze
zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji do OSD.

Pytanie nr 16:
Na PPE przy ul. Ładnej 21 mają Państwo obecnie umowę kompleksową. Proszę o informację jaki
okres wypowiedzenia ma obecna umowa?
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Pytanie nr 16 dotyczy obiektu, który został wykreślony przez Zamawiającego z postępowania
przetargowego.

Pytanie nr 17:
Czy mają Państwo na tym punkcie status wytwórcy czy prosumenta?
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Pytanie nr 17 dotyczy obiektu, który został wykreślony przez Zamawiającego z postępowania
przetargowego.

Pytanie nr 18:
Czy wyłączą Państwo ten punkt z postępowania w przypadku, gdy macie Państwo na tym punkcie
status prosumenta?
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Pytanie nr 18 dotyczy obiektu, który został wykreślony przez Zamawiającego z postępowania
przetargowego.

Pytanie nr 19:
Prosimy o weryfikację wskazanego wolumenu. Według zestawienia PPE łączny wolumen roczny nie
jest wprost proporcjonalny do okresu objętego zamówieniem. Prosimy o precyzyjne wskazanie
wolumenu wraz z przyporządkowaniem odpowiednich taryf. Takie dane umożliwią precyzyjną
wycenę przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Zamawiający oszacował zużycie energii elektrycznej na okres 5 miesięcy. Zamawiający wskazał
wartości przewidywane w tabeli w załączniku nr 1 do SWZ.
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Pytanie nr 20:
Prosimy o wyjaśnienie układu pomiarowego. Czy wszystkie dostosowane są do zasady TPA?
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Tak.

Pytanie nr 21:
Dotyczy zapisu zał. nr 2 do SWZ.
Prosimy o doprecyzowanie zapisów co do posiadanej umowy PPE nr 4 (590322415101520985).
Zamawiający jest jak rozumiemy Prosumentem na tym PPE?
Jeśli tak, prosimy o wyłączenie tego PPE z przetargu, gdyż nie możliwe będzie złożenie oferty.
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Pytanie nr 21 dotyczy obiektu, który został wykreślony przez Zamawiającego z postępowania
przetargowego.

Pytanie nr 22:
Prosimy o informację jaki VAT należy przyjąć do wyliczeń oferty cenowej, aby była możliwość
prawidłowego porównania ofert cenowych. Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną
energię elektryczną prowadzone będą wg obowiązujących przepisów prawnych.
Odpowiedź na pytanie nr 22:
Wykonawca na dzień składania oferty przyjmuje stawkę Vat obowiązującą w dniu składania oferty.

Pytanie nr 23:
W załączniku nr 1 wymagają Państwo wpisania ceny jednostkowej netto za 1 kWh do 2 miejsc po
przecinku. Informujemy, iż zwykle cena za 1 kWh podawana jest do pięciu miejsc po przecinku
zgodnie z notowaniami TGE. Cenę w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku podajemy tylko
i wyłącznie dla 1 MWh. 1 MWh to 1000 kWh (kWh jest jednostką mniejszą niż MWh).
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Zamawiający pozostawia w załączniku nr 1 do SWZ zapis dotyczący obowiązku określenia ceny
jednostkowej netto za 1 kWh z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 7 i 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o zmianie treści
SWZ w następujący sposób:
1) w Rozdziale IV ust. 1 termin - 6 miesięcy tj. od dnia 01.07.2022 r. zastępuje się terminem 5 miesięcy ti. od dnia 01.08.2022 r. Pozostałe zapisy ust. 1 pozostają bez zmian.
2) w Rozdziale XI ust. 1 i 2 datę 20.06.2022 r. zastępuje się datą 23.06.2022 r.
3) w Rozdziale IX datę 19.07.2022 r. zastępuje się datą 22.07.2022 r.
4) w Załączniku nr 1 do SWZ w tabeli w części II w kolumnie 2 zapis „Ilość energii w kWh
przewidywana do dostawy w okresie 6 m-cy” zmieniono na „Ilość energii w kWh
przewidywana do dostawy w okresie 5 m-cy”.
5) w Załączniku nr 2 do SWZ usunięto wiersz 4, co zmieniło odpowiednio l.p. pozostałych
wierszy.
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6) w Załączniku nr 5 do SWZ:
- § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Umowa obowiązuje 5 miesięcy od dnia 01.08.2022 r. do
31.12.2022 r., z zastrzeżeniem, Ze rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej nastąpi nie
wcześniej niż od daty wskazanej przez Zam aw iającego dla poszczególnych PPE do
31.12.2022 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust. 1 umowy stanowiącej
maksym alne w ynagrodzenie W ykonawcy (m aksym alną wartość Umowy), w zależności,
która z tych sytuacji nastąpi w cześniej.”
- § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Ew entualna zm iana szacowanego zużycia energii nie
będzie skutkow ała dodatkowym i kosztam i dla Zam awiającego, poza rozliczeniem za
faktycznie zużytą energię wg cen w skazanych w § 4 ust. 3.”
- § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający określa m inim alną ilość zużycia energii
elektrycznej na 800 000,00 kW h.”

Ponadto, Zamawiający informuje, że zmiana terminu realizacji zamówienia oraz terminu składania
i otwarcia ofert wpływa odpowiednio na treść ogłoszenia o zamówieniu i wraz z ogłoszeniem
o zmianie ogłoszenia, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz pozostałymi
zmianami treści SWZ zostanie zamieszczona na platformie zamówieniowej pod adresem:
duw.ezamawiajacy.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego: bip.duw.pl
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