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Strona internetowa 

Wszyscy Wykonawcy 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 214 000 euro pn. „Dostawa energii 
elektrycznej”..  
 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanymi w dniu 29.03.2022 oraz w dniu 30.03.2022r., 
dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zarząd  PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. na 
podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z poźn. zm.) udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie umowy odkupu energii wytworzonej w źródłach należących 
do Zamawiającego na wzorcu umownym zaproponowanym przez Wykonawcę. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgadza się na zawarcie umowy odkupu energii wytworzonej w źródłach należących do 
Zamawiającego na wzorcu umownym zaproponowanym przez Wykonawcę po uzgodnieniu treści 
z działem prawnym firmy. 
 
Pytanie nr 2. dot. odkupu energii elektrycznej wytworzonej przez Zamawiającego  

a) Prosimy o podanie zapis ceny po jakiej  dokonywany będzie odkup energii elektrycznej 
wprowadzonej do sieci 

b) Prosimy o podanie  okres rozliczeniowego (kwartał kalendarzowy lub miesiąc) 
c) Jaki ma być  termin wystawienia faktury przez kontrahenta 
d)  termin płatności (powinien zostać określony przez ilości dni od daty prawidłowego 

wystawienia faktury przy jednoczesnym określeniu ilości dni od daty dostarczenia faktury) 
        e)  sposób dostarczenia faktury przez kontrahent 
        f)   Proszę o podanie przybliżonej ilości energii elektrycznej wytworzonej przez Zamawiającego . 
       g)  Proszę o podanie lokalizacja źródła, których dotyczył będzie odkup poprzez podanie odnośnie 

każdego źródła informacji: { numer PPE, adres lokalizacji źródła, rodzaj źródła (np. 
fotowoltaiczne wiatrowe itp.), moc źródła (zainstalowana moc elektryczna), OSD na terenie 
którego znajduje się źródło} 

       h) Proszę o podanie danych kontaktowych osób po stronie kontrahenta, które będą 
odpowiedzialne za realizacje umowy i/lub za realizację umowy po stronie odkupu energii 
elektrycznej wprowadzonej do sieci (brak danych kontaktowych zawartych w umowie 
uniemożliwi przekazywanie kontrahentowi informacji odnośnie realizacji umowy) 

 
Odpowiedź: 
Ad 2a. Po cenie umownej nie mniejszej niż średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku 
konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłaszanej przez Prezesa URE  na podstawie art. 23 ust. 2 
pkt 18 lit. b. Prawa energetycznego. 
Ad 2b. Okres rozliczeniowy – kwartał kalendarzowy 
Ad 2c. Termin wystawienia faktury przez kontrahenta wynosi nie później niż 14 dnia miesiąca 
następującego  
po kwartale, w którym dokonano dostawy  
Ad 2d. Termin płatności faktury 14dni od daty wystawienia faktury, lecz nie krótszy niz 7 dni od daty 
dostarczenia faktury. 
Ad 2e. Faktury elektroniczne 
Ad 2f. Zamawiający wytworzył ok. 6534MWh energii elektrycznej 
Ad 2g. Nr PPE - PL_ZEOD_1463000234_95 
            Adres: ul Witosa 94, 26-600 Radom 
            Rodzaj źródła: elektrownia dwupaliwowa na biogaz i gaz ziemny 



            Moc źródła; 677kW 
            OSD: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Skarżysko Kamienna 
Ad 2h. Zbigniew Korcz, tel. 501441110, email: z.korcz@radkom.com.pl 
 
Pytanie nr 3.  
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: 
Zamawiający oświadcza, że 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. 
 
Pytanie nr 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 dalsze czynności związane ze 
zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
zgodnie z jego procedurami. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dla zadań 1, 2, 4, 5, 6 dysponuje tytułem prawnym, natomiast dla zadania 3 
jest  w trakcie regulowania spraw własnościowych 
 
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. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie jest prosumentem i nie wyraża zgody na powyższy wniosek.  
 
Pytanie 6.  
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: 
Zamawiający oświadcza, że zamówiona energia zostanie zużyta w całości na potrzeby własne 
 



Pytanie nr 7. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 
a) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 
określony, czy nieokreślony? 
b) Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów ? 
c) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na 
skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności 
Wykonawcę? 
d) 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 ? 
e) 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: 
Zamawiający informuje, iż: 
Ad a) Posiada aktualnie rozdzielone umowy na świadczenie usług dystrybucji na czas nieokreślony.  
Ad b) Zamawiający nie posiada zawartych umów kompleksowych. 
Ad c) Zamawiający upoważni do tej czynności Wykonawcę 
Ad d) Posiada aktualnie umowy na świadczenie usług dystrybucji na czas nieokreślony. 
Ad e) Nie zawarł takich umów. 
 
Pytanie nr 8. 
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 . 
 
Pytanie nr 9. 
1. Mając na uwadze obowiązki określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1227/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku 
energii (REMIT) oraz w rozporządzeniu Komisji nr 1348/2014 w sprawie przekazywania danych, 
wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w 
sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Rozporządzenie Wykonawcze) 
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający zrealizował obowiązki w zakresie rejestracji w 
krajowym organie regulacyjnym, jako uczestnik rynku hurtowego produktów energetycznych? Prosimy  
o udostępnienie kodu ACER Zamawiającego. 
2. Z uwagi na określone w Rozporządzeniu REMIT i Rozporządzeniu Wykonawczym obowiązki, 
którym podlegać będzie umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, w 
szczególności obowiązek zgłoszenia do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 
(ACER) zawarcia określonych rodzajów transakcji, dotyczących energii elektrycznej i przekazania 
danych w terminie określonym właściwymi przepisami, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, 
czy Zamawiający przed podpisaniem umowy, wyznaczy po swojej stronie osobę odpowiedzialną za 
uzgadnianie raportów dot. zgłoszenia zawarcia transakcji oraz  raportów z wykonania transakcji  
przekazywanych do ACER, w celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności w danych 
przekazywanych do ACER przez obie strony kontraktu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia odrębnej umowy dla PPE na których będzie 



występowała odsprzedaż i odrębnej umowy dla PPE na których zużycie będzie tylko na potrzeby 
własne Zamawiającego? 
 
Odpowiedź: 
Ad.1) i 2) Zamawiający informuje, iż nie podlega w/w przepisom. 
Ad 3)  Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zawarcia odrębnej umowy dla PPE na których 
będzie występowała odsprzedaż i odrębnej umowy dla PPE, na których zużycie będzie tylko na 
potrzeby własne. 
 
Pytanie nr 10. dot. SWZ pkt. 18 
Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym 
Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia 
Zamawiającego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podpisze umowe na powszechnie stosowanych wzorcach z uwzględnieniem zapisów 
pkt. 18 SWZ (Informacje w sprawie postanowień umowy) i obowiązujacych przepisów PZP. 
 
Pytanie nr 11. 
Zwracamy się z prośbą o wskazanie  stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy ma to być 
stawka wynikająca z przepisów Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może stawka 23%. 
Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują  
inny % stawki podatku VAT, co będzie wiązało się z niemożnością porównania ofert. 
Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg 
obowiązujących przepisów prawnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w pkt. 14.3.SWZ określił jaką stawkę ma zastosować Wykonawca w ofercie , tj. 
„obowiązującą w dniu składania ofert”. 
 
Pytanie nr 12.  
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie informacji czy Beneficjent/Beneficjenci w przypadku 
wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, przyjmą gwarancję wystawioną w formie 
elektronicznej, podpisaną podpisami kwalifikowanymi? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza , iż przyjmie gwarancję w formie elektronicznej , podpisaną podpisami 
kwalifikowanymi.  
 
Pytanie nr 13.  
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w dniu rozstrzygnięcia postępowania lub  
w następnym dniu roboczym przekaże Wykonawcy informację o adresach mailowych (w przypadku 
gwarancji wystawianych w formie elektronicznej) bądź adresach wraz ze wskazaniem osoby z imienia  
i nazwiska (w przypadku gwarancji wystawianych w formie tradycyjnej), na które mają zostać 
przesłane dokumenty potwierdzające udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(gwarancje bankowe) oraz informację o rachunkach bankowych, na które mają być wnoszone 
zabezpieczenia  
w formie pieniężnej? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przekaże powyższe  informacje, natomiast informacje o rachunku bankowym na które 
ma być wnoszone zabezpieczenie w formie pieniężnej znajduje się w pkt 17.3. SWZ. 
 
Pytanie nr 14.  
Czy Zamawiający w trakcie trwania umowy wyraziłby zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę formy zabezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.  



 
Pytanie nr 15.  
Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 264 lub art. 
308 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo 
energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.06.2022r. nie jest 
możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o 
zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.07.2022r, lecz nie wcześniej, 
niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy 
i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z IRiESDE PGE Dystrybucja S. A. nie jest możliwe rozpoczęcie sprzedaży energii 
elektrycznej przed pozytywnie przeprowadzoną procedurą zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. W 
związku  
z tym taki zapis nie jest konieczny. 
 
Pytanie nr 16. dot. pkt. 17.6 SWZ 
Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie , iż zwrotu zabezpieczenia 
nastąpi  w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
 
 
Pozostałe wymagania i zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 

Kierownik Zamawiającego 
Waldemar Kordziński – Prezes zarządu 

Zbigniew Banaszkiewicz - Wiceprezes Zarządu  
 


