Wrocław, d n ia ^ [/ lipca 2022 r.
Zamawiający:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Plac Powstańców W arszawy 1
50-153 W rocław
AL-ZP.272-11/22/ZP/TP1

wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa energii elektrycznej
do obiektów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu p rzy pl. Pow stańców
Warszawy 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że od uczestnika
postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji W arunków Zamówienia (SWZ)
-o m y łk o w o przesłane na stronę unieważnionego postępowania nr AL-ZP.272-8/22/ZP/TP1:
Pytanie nr 1:
W za! n r 5 do SWZ, § 3, p. 3- do realizacji umowy potrzebne je s t obowiązywanie jednocześnie: 1.
Umowy na sprzedaż energii elektrycznej i umowy dystrybucyjnej. Prosimy o weryfikację zapisu.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający
dystrybucji.

posiada

osobne

umowy

na sprzedaż energii

elektrycznej

i świadczenie

usług

Umowy dystrybucyjne zwarte są na czas nieokreślony.
Pytanie nr 2:
Czy Zam awiający 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 je s t
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 je s t odbiorcą końcowym wytwarzającym energię
elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroisntalacji, pod
warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej
działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisam i 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 2:
Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy o którym mowa art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
Zamawiający nie posiada statusu prosumenta energii odnawialnej o którym mowa w pkt 27a ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
Pytanie nr 3:
Czy Zam awiający planuje w okresie obowiązywania umowy pozyskiwać energię z innego źródła
wytwórczego, np. (instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe)
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie planuje pozyskiwać energii z innego źródła
wytwórczego.

Pytanie nr 4:
Jaką należy zastosować stawkę Vat przy przeliczeniu wartości zamówienia? Zwracamy się z prośba
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 4:
W ykonawca na dzień składania oferty przyjmuje stawkę VAT obowiązującą w dniu składania oferty.

Zamawiający informuje, że niniejsze pismo pozostaje bez wpływu na treść ogłoszenia
o zamówieniu i nie powoduje zmiany terminu składania ofert. Odpowiedź na pytania
została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: bip.duw.pl i na platformie zakupowej
pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl.

(podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej)

