
Warszawa, dn. 05.07.2022 r.

Pełnomocnik Zamawiającego:

New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180A, 04-464 Warszawa

Reprezentujący: Gminę Głubczyce, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

ODPOWIEDZI NR 2 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Pełnomocnik  Zamawiającego  –  Gminy  Głubczyce  prowadząc  postępowanie  o  udzieleniu  zamówienia
publicznego  w trybie  przetargu nieograniczonego  na  realizację  zadania:  „ZAKUP ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  NA
POTRZEBY GMINY GŁUBCZYCE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH’’ przesyła niniejszym pismem treść zapytań,
które  wpłynęły  drogą  elektroniczną  do  pełnomocnika  Zamawiającego  w  dniu  29.06.2022  r.,  dotyczących
przedmiotowego  postępowania  wraz  z  odpowiedziami.  Dotyczy  ogłoszenia  nr  2022/S  112-314735  z  dnia
13.06.2022 r.

Pytanie 1. Dotyczy zapisów Projektowanych postanowień Umowy. 
Zgodnie z art. 433 pkt 4 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zobligowany jest  do wskazania
minimalnego zakresu zamówienia; w przedmiotowym postępowaniu wolumenu energii elektrycznej. Zwracamy
sie zatem z prośbą o dostosowanie zapisów umownych do w/w art. poprzez wprowadzenie do umowy nowego
§, mówiacego o przedmiocie umowy.

Proponujemy zapisy:

1. Łączną ilość  energii  elektrycznej  dostarczaną w okresie realizacji  umowy do wszystkich  punktów poboru

energii elektrycznej opisanych w Załączniku nr 2 do Umowy prognozuje się na poziomie …… MWh.  

2. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia (wahanie na poziomie +/- 10%) nie będzie skutkowała dodatkowy-

mi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w
ofercie oraz niniejszej umowie, przy czym Zamawiający deklaruje pobór energii elektrycznej w okresie trwa-
nia umowy na poziomie nie mniejszym niż ..... (90%) wskazanego w ust. 1 wolumenu.

3. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów poboru wy-

mienionych w Załączniku nr 2 określana jest każdorazowo w umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych
zawartych z OSD.

4. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy koń-
cowego.

Odpowiedź 1

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elek-
trycznej odbywa się na podstawie rzeczywistych odczytów układu pomiarowo – rozliczeniowego. Zamawiający
nie dopuszcza dokonywania rozliczenia zobowiązań na podstawie szacowanego zużycia energii. Należy dodać, że
w związku  z  charakterem zamówienia  nie  można określić  dokładnego  zużycia  energii  elektrycznej  objętego
przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił szacunkową ilość zużycia energii elektrycz-
nej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu
bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zu-
życie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w poda-
nej wysokości. Zamawiający zapłaci za zużytą energię elektryczną. 
Zgodnie z art. 433 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych do zał. nr 4 do SWZ wprowadza się § 15 Przed-

miot umowy w brzmieniu:

Przedmiot umowy

1 Łączną ilość  energii  elektrycznej  dostarczaną w okresie  realizacji  Umowy  do  wszystkich  punktów poboru
energii elektrycznej opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy szacuje się na poziomie ………....… kWh. 

2.     Zgodnie  z art.  433  pkt  4  Ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych,  Zamawiający  wskazuje  minimalny  zakres

zamówienia  w  przedmiotowym  postępowaniu,  tj.  wolumen  energii  elektrycznej. Ewentualna  zmiana



szacowanego  zużycia  nie  będzie  skutkowała  dodatkowymi  kosztami  dla  Zamawiającego,  poza
rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w Ofercie oraz niniejszej umowie, przy
czym Zamawiający deklaruje pobór energii elektrycznej w okresie trwania niniejszej umowy na poziomie
nie mniejszym niż 50% wskazanego w ust.1 wolumenu.

3.      Moc umowna, warunki jej  zmiany oraz miejsce dostarczenia energii  elektrycznej do punktów poboru
wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy określana jest każdorazowo w umowach o świadczenie usług
dystrybucyjnych zawartych z OSD. 

4.      Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej Umowy zużywana będzie na potrzeby nabywcy
(odbiorcy) końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym.

Pytanie 2. Dotyczy § 11 ust. 7 lit. c) Projektowane postanowienia Umowy.

Zwracamy sie z prośbą o dostosowanie powyższego ust. do  zapisów atr. 433 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, poprzez jego zmianę do treści:

c)  możliwe  jest  zwiększenie  lub  zmniejszenie  liczby  punktów  poboru  wymienionych  enumeratywnie  w
szczegółowym  opisie  przedmiotu  zamówienia  (zał.  nr  1  do  SWZ),  które  będzie  dokonywane  na  podstawie
zmiany załącznika nr 2 do Umowy bez konieczności renegocjowania warunków Umowy, tj. wg stawki za kWh
energii elektrycznej przewidzianej w Umowie i wycenionej w Formularzu ofertowym Wykonawcy.  Zwiększenie
punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały
ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Ilość energii elektrycznej, w wyniku zmiany
ilości punktów poboru, nie przekroczy 15% szacowanej ilości energii elektrycznej, o której mowa w ……(nowy
wprowadzony  § )………… umowy.

Odpowiedź 2

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z art. 433 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych § 11
ust. 7 lit. c) Projektowane postanowienia Umowy (zał. nr 4 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy oraz określa warunki zmian (w granicach
dyspozycji art. 455 ust.1 pkt. 1 Ustawy Pzp):
a) zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego dotyczące określonych w umowie

nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,
b)    zmiany  osób  reprezentujących  strony,  Strony  niezwłocznie  poinformują  się  pisemnie  
o tych zmianach,

c) możliwe jest zwiększenie/zmniejszenie liczby punktów poboru wymienionych enumeratywnie w za-

łączniku nr 1 do niniejszej umowy, które będzie dokonywane na podstawie zmiany tegoż załącznika, bez
konieczności renegocjowania warunków Umowy, tj. wg stawki za kWh energii elektrycznej przewidzianej
w Umowie i wycenionej w Formularzu ofertowym Wykonawcy. Zmiana nie może przekroczyć 15% szaco-
wanej ilości energii elektrycznej (nie mniej niż jeden punkt poboru) wskazanej w § 15 ust. 1, i będzie na-
stępowała na podstawie aneksu do Umowy. Zamawiający przygotowując aneksy w celu ustalenia możli-
wości dodania/odjęcia punktów poboru każdorazowo będzie odnosił się do załącznika nr 1 do niniejszej

umowy zawierającego wykaz punktów poboru, które były ujęte w postępowaniu przetargowym w wyni-
ku, którego została zawarta niniejsza umowa. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej
możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formula-
rzu Ofertowym Wykonawcy.
Zmianę ilości  punktów poboru energii  wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej  Umowy, przy czym
zmiana ilości  punktów poboru energii  elektrycznej wynikać może np. z  włączenia punktów poboru, z
likwidacji  punktu  poboru,  z  wyłączenia  z  eksploatacji  w  okresie  trwania  Umowy  lub  zmiany  stanu
prawnego punktu poboru (w tym przejęcia), zmiany w zakresie Odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych
i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku
zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów.

d)  zmiany  unormowań  prawnych  powszechnie  obowiązujących  np.  w  przypadku  ustawowej  zmiany
stawki  podatku VAT i  wysokości  podatku akcyzowego od energii  elektrycznej.  Zamawiający dopuszcza



możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT.
Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za
dostawy,  których w dniu zmiany stawki  podatku VAT czy  podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano.
Zmiana  obowiązywać  będzie  od  dnia  wejścia  w  życie  nowych  przepisów  i  nie  wymaga  zgody
Zamawiającego / aneksu do umowy / pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.

e)  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  w  przypadku
wystąpienia zmian o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  nastąpi,  jeżeli  strona  Umowy,  która  wnioskuje  o  tę  zmianę  w
przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania zadania wykaże wpływ zmian o których mowa w art. 436
pkt 4 lit. b Ustawy Pzp na koszty wykonania zadania.

Zmiana wysokości wynagrodzenia o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp nastąpi w formie
aneksu do Umowy sprzedaży energii  elektrycznej,  który obowiązywał będzie od dnia wejścia  w życie
przepisów, na podstawie których dokonane zostaną zmiany o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy
Pzp.

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane posta-
nowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej po zm. 05.07.2022 r., w którym kolorem żółtym zaznaczone zo-
stały wszystkie zmiany.


