
 

 

ZP/1/2022                                                                                                                            Radom, 08.03.2022 r. 

 
 

Dot. postępowania pn. Dostawa energii elektrycznej dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej 

„Elektrownia” w Radomiu w okresie 24 miesięcy 

 

 

W związku z pytaniami  jakie wpłynęły do Zamawiającego, na postawie art. 284 ust.  6 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp, 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Pytanie nr 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; 

- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego; 

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy 

rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo 

energetyczne; 

- 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 na pytanie 1: 

Zamawiający udostępni wskazane dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

Pytanie nr 2: 

Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry 

dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami 

dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji 

wydanymi przez właściwego OSD. 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne, są zgodne z aktualnymi umowami 

dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji 

wydanymi przez właściwego OSD.  

Pytanie nr 3: 

Prosimy o podanie grup taryfowych dla PPE biorących udział w postępowaniu, a także podanie zużycia 

energii elektrycznej w rozbiciu na poszczególne strefy.  

Odpowiedź na pytanie 3: 

Zamawiający udzielił już odpowiedzi w sprawie przypisania poszczególnych PPE do następujących grup 

taryfowych tj.:  

1) dla PPE zlokalizowanego ul. Mikołaja Kopernika 1 –  PL_ZEOD_1463000821_28 - taryfa  B23, 
2) dla PPE zlokalizowanych ul. Romualda Traugutta 53 - PL_ZEOD_1463188044_95,  

PL_ZEOD_1463188045_97, PL_ZEOD_1463188046_99, PL_ZEOD_1463188047_01 -  
taryfa C-11. 

Dodatkowo wskazuje, iż w przypadku grupy taryfowej B 23 szacowane zużycie energii wynosi: 

Szczyt przedpołudniowy ok 189 032,20 KW 

Szczyt popołudniowy ok 126 876,20 KW 

Pozostałe godziny ok 709 768,22 KW 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii 

elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną  

z powyżej wymienionych działalności, Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku 

akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję  

 

powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na 

uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie 

odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych 

kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców. 



Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający nie posiada koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii 

elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE, w związku z czym nie jest płatnikiem i podatnikiem podatku 

akcyzowego 

Pytanie nr 5: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

bądź wydzielenie do odrębnej części zamówienia, 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 posiada 

koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.  

Odpowiedź na pytanie 5 

Zamawiający dla żadnego z punktów poboru energii objętych postępowaniem nie posiada statusu 

prosumenta energii odnawialnej.  

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający przyjmie projekt pełnomocnictwa proponowany przez Zamawiającego 

PEŁNOMOCNICTWO 

NAZWA FIRMY/ IMIĘ I NAZWISKO: 

ADRES: 

NIP/PESEL: 

KRS: 

Działając w imieniu i na rzecz: 

udzielam(y) pełnomocnictwa na rzecz: 

................................................................ 

 

 

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej  

z ............................... Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej oraz wybranego sprzedawcę 

rezerwowego, zgodnie ze złożonym poniżej oświadczeniem. 



2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia 

Usług Dystrybucyjnych, Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy lub 

Umowy Świadczenia Usług Dystrybucyjnych. 

3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej ze 

sprzedawcą rezerwowym wskazanym przez mocodawcę w treści nin. pełnomocnictwa), w tym przez 

złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru 

skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie m.in. 

bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie 

internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie 

warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby 

były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także zobowiązanie  

o  przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz 

zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. 

Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne 

podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone, przyjmują do wiadomości że pełnomocnik 

nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można 

rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił. 

4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  

w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. 

5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom ................ oraz innym 

osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem ..................... do wykonywania 

takich czynności oraz właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego pracownikom,  

w zakresie zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym na 

warunkach określonych przez tego sprzedawcę. 

6. Dokonania innych czynności, koniecznych do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 

do 5. 

Oświadczam(y), że: 

- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy 

sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej, 

- okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą roku, 

-  w przypadku, gdy w powiadomieniu o zawartej umowie sprzedaży do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego wymagane jest wskazanie sprzedawcy rezerwowego, jako wybranego sprzedawcę 

rezerwowego należy wskazać: 

 

☐ ......................... 



☐Sprzedawcę, który na terenie OSD, na którym znajdują się PPE mocodawcy, pełni rolę sprzedawcy  

 

z urzędu, 

a w przypadku gdy sprzedawcą 

z urzędu jest pełnomocnik, pierwszego sprzedawcę rezerwowego, który nie jest pełnomocnikiem,  

z aktualnej na dzień zgłoszenia zmiany sprzedawcy listy sprzedawców rezerwowych opublikowanej 

przez OSD. 

Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem 

faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz 

wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym 

podpisem.  

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas 

obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z ................ 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii 

elektrycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

Podpis(y) Mocodawcy: 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii 

elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

Odpowiedź na pytanie 6: 

Zamawiający zaakceptuje proponowaną treść pełnomocnictwa.  

Pytanie nr 7: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy dla wszystkich PPE Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż energii elektrycznej  

i na świadczenie usług dystrybucji 

b) Zwracamy się o wskazanie PPE dla których procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana 

po raz pierwszy? 

c) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych jeżeli takie występują  

w postepowaniu. 

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 termie 

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? 

Odpowiedź na pytanie 7: 

a) Tak, 

b) W związku z odpowiedzią a) Zamawiający wskazuje, że dla żadnego z PPE procedura zmiany 

sprzedawcy nie będzie przeprowadzana po raz pierwszy, 

c) Nie występują, 

d) Nie dotyczy, 

e) Zamawiający posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji dla wszystkich PPE, 

f) Nie. 

Pytanie nr 8: 

Prosimy o wskazanie, czy zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby 

własne Zamawiającego, czy też jej część zostanie przeznaczona na działalność koncesjonowaną?  

W przypadku, gdy zakupiona energia nie zostanie w całości wykorzystana na własne potrzeby, 

informujemy, iż Zamawiający jest zobowiązany przekazywać Wykonawcy comiesięczne oświadczenia 

o ilości energii elektrycznej przeznaczonej na własny użytek oraz na działalność koncesjonowaną. 

Zwracamy się także z prośbą o podanie szacunkowego zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne 

oraz energii podlegającej dalszej odsprzedaży lub innej działalności koncesjonowanej oraz 

dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji za energię elektryczną 

przeznaczoną na potrzeby własne oraz odrębnych kalkulacji za energię, która przeznaczona zostanie 

na działalność koncesjonowaną.  

 Odpowiedź na pytanie 8: 

Zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego. 

Pytanie nr 9: 

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo 

wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. 

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich 

prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno 

otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej 

jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe 

koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane  

m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą 

ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób 

działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po 

jej automatycznym potrąceniu. 

 



Odpowiedź na pytanie 9: 

Zamawiający potwierdza, iż w razie naliczenia kar umownych, każdorazowo wystawi Wykonawcy notę 

obciążeniową. 

Pytanie nr 10: 

Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii 

elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty 

wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o 

określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie 

stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która 

byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą. 

Odpowiedź na pytanie 10: 

Zamawiający potwierdza.  


