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WYJAŚNIENIA DO SWZ 

Dotyczy postępowania: Dostawa energii elektrycznej dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w 

Opolu. 
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Zgodnie z art. 284 ust. 2 Zamawiający udziela wyjaśnień do wniosku wykonawcy o wyjaśnienie SWZ 

z dnia 16.02.2022 r. 

Zapytanie nr 1: 

Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy 

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji 

elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących: 

a) danych: 

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 

- numer NIP 

- numer REGON 

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 

- przeznaczenie punktu poboru 

- grupa taryfowa  

- kod PPE 

- roczny wolumen energii elektrycznej 

- numer licznika 

- numer aktualnie obowiązującej umowy 

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy 

- numer ewidencyjny wg ewidencji OSD (nr z faktury) 

- wybrany sprzedawca rezerwowy dla danego OSD inny niż sprzedawca, z którym będzie zawierana 

umowa sprzedaży energii elektrycznej 

b) dokumentów: 

- pełnomocnictwo 

- 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 

- numer rachunku bankowego 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne 

do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty Teatru w wersji elektronicznej 

(Word, Excel). 

Zapytanie nr 2: 

Wykonawca wskazuje, że zgodnie ze zmianami w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, Wykonawca dokonując powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży 

jest zobowiązany do wskazania sprzedawcy rezerwowego, co jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia 

w przedmiocie dokonania przez Zamawiającego wyboru sprzedawcy rezerwowego. 

Dotychczas Odbiorcy posiadający umowy dystrybucyjne nie mieli możliwości wyboru sprzedawcy 

rezerwowego z uwagi na fakt, że tylko jeden sprzedawca działający na właściwym obszarze danego Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego deklarował w ramach Generalnej Umowy Dystrybucyjnej taką gotowość.  

W związku z tym, że pojawili się nowi sprzedawcy deklarujący chęć świadczenia usług sprzedaży rezerwowej, 

Odbiorcy zyskali możliwość wyboru sprzedawcy rezerwowego. Odbiorcy mogą wybrać sprzedawcę 
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rezerwowego na etapie zawarcia umowy dystrybucyjnej. Natomiast sprzedawca - zgłaszając umowę 

sprzedaży i działając w imieniu klienta, będzie mógł zmienić ten wybór. 

Zamawiający wskazuje wybranego przez siebie sprzedawcę rezerwowego z wykazu sprzedawców 

rezerwowych dostępnego na stronie internetowej danego OSD innego niż sprzedawca będący Stroną 

Umowy sprzedaży energii elektrycznej. Upoważnia tym samym Operatora Systemu Dystrybucyjnego  

do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz – w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy 

sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę – umowy sprzedaży rezerwowej ze wskazanym przez siebie 

sprzedawcą rezerwowym. 

Wymóg by sprzedawcą rezerwowym mógł być tylko inny sprzedawca niż sprzedawca będący stroną zawartej 

umowy sprzedaży - nie dotyczy przypadku, gdy wykaz sprzedawców rezerwowych dla danego OSD obejmuje 

tylko jednego sprzedawcę. 

W przypadku Zamawiających którzy mają PPE zlokalizowane u kilku OSD, należy dokonać wyboru jednego 

sprzedawcy rezerwowego dla danego OSD. 

Zwracamy się tym samym z zapytaniem czy Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty,  

na etapie podpisywania umowy każdorazowo wskaże wybranego sprzedawcę rezerwowego? 

Wskazanie wybranego sprzedawcy rezerwowego na etapie zgłaszania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej do OSD warunkuje pozytywną weryfikację zgłoszenia zmiany sprzedawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po wyborze najkorzystniejszej oferty na etapie podpisania 

umowy wskaże wybranego sprzedawcę rezerwowego. 

Zapytanie nr 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w SWZ paragraf 16 Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w 

formie korespondencyjną. 

Zapytanie nr 4: 

Czy Zamawiający poprawi datę w § 6 ust 1 umowy? Informujemy, że wskazana data jest niezgodna z treścią 

SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany w dniu 16.02.2022 r. 

Zapytanie nr 5: 

Czy Zamawiający obniży do 20% wysokość kary umownej określonej w § 18 ust 5 umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany w dniu 16.02.2022 r. 

Zapytanie nr 6. 

Wykonawca wskazuje, iż od 01.01.2022 r. weszły w życie postanowienia Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. 

Dla przedsiębiorców tarcza antyinflacyjna zawiera 2 elementy: 

- obniżenie podatku VAT z 23% na 5% w przypadku energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2022  

do 31 marca 2022 roku,  

- obniżenie lub zwolnienie z podatku akcyzowego (energia elektryczna) z 5 zł/MWh do 0 zł dla energii 

zużywanej przez gospodarstwo domowe (wszystkie grupy taryfowe G) lub 4,60 zł/MWh dla energii zużywanej 

w celach innych niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 maja 2022 

roku.  

W związku z powyższym czy Zamawiający zamierza zmodyfikować formularz ofertowy i cenowy w sposób 

umożliwiający Wykonawcy podanie różnych cen jednostkowych w związku z obniżeniem podatku VAT i 

obniżeniem lub zwolnieniem z podatku akcyzowego w w/w okresach oraz wskaże wartości tych podatków 

jakie należy zastosować w celu złożenia oferty? 

W przypadku gdy Zamawiający nie zamierza modyfikować formularza - czy zawrze z wyłonionym 

Wykonawcą stosowny aneks do umowy regulujący wartość podatku VAT i akcyzy na w/w okres zgodnie z 

mającymi zastosowanie postanowieniami Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż po zmianie zapisów SWZ i Załącznika nr 4 do SWZ (PPU) w dniu 

16.02.2022 przewiduje, że umowa będzie obowiązywała od 1.04.2022r., zatem w momencie składania i 

kalkulacji oferty mają już Państwo wiedzę, że od 1 kwietnia 2022 r. nie będzie obowiązywać stawka 

VAT wynikająca z Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Jeżeli natomiast po złożeniu oferty lub w trakcie 

realizacji zamówienia okaże się, że stawka VAT zostanie ponownie zmieniona (zwiększona lub 

zmniejszona), to w tym zakresie konieczne będzie dokonanie aneksu do umowy - zgodnie z par. 17 ust. 

2 pkt 1 PPU. 

Również zgodnie z wymienionym zapisem Załącznika nr 4 do SWZ (PPU) można dokonać zmiany 

stawki podatku akcyzowego, poprzez stosowny aneks do umowy regulujący wartość akcyzy zgodnie 

z postanowieniami Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. 

 

Udzielone powyżej wyjaśnienia nie mają wpływu na treść SWZ, w związku z czym Zamawiający nie dokonuje 

zmiany SWZ ani ogłoszenia o zamówieniu. Termin na złożenia ofert to jest 22.02.2022 godz. 10:00 uznany 

zostaje jako wystarczający. 

  

 

 

 


