
 

 
 

Kraków, dnia 12.07.2022 r. 
 
 

WYJAŚNIENIA NR 2 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Krakowskiego Parku 
Technologicznego sp. z o.o. z podziałem na 2 części. 
 
Nr sprawy: 1/06/2022/PZP 
 
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w niniejszym postępowaniu 
wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp udziela 
odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Dot. załącznika nr 8, Projektowane postanowienia umowy, pkt 3.2., termin obowiązywania Umowy: 
Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości przedłużenia o 2 miesiące Umowy zawartej w wyniku danego 
postępowania, w przypadku gdy kolejna procedura zmiany sprzedawcy będzie się wydłużać? 
Wydłużanie terminu obowiązywania Umowy, które jest Prawem Zamawiającego, będzie miało niekorzystny 
wpływ na cenę wycenioną w danym postępowaniu. Składniki cenotwórcze zależne są od okresu obowiązywania 
zamówienia na jaki Wykonawca zabezpiecza wymagany przez Zamawiającego wolumen energii 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia pkt. 3.2. projektowanych postanowień umowy bez zmian. Ponadto Zamawiający 
wyjaśnia, że do wprowadzenia każdej zmiany, przewidzianej w umowie, konieczne jest sporządzenie aneksu  
i zgoda obu stron umowy. Zamawiający jest również świadomy, że w związku ze specyfiką przedmiotu 
zamówienia, szczegóły dotyczące wynagrodzenia za dodatkowy czas trwania umowy, zostaną ustalone z 
Wykonawcą przed podpisaniem aneksu. 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy: Danych niezbędnych do 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 
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:  
TAK, Zamawiający przekaże ww. informacje w terminie ustalonym z wybranym Wykonawcą. 
 
Pytanie 3: 
Dotyczy: Dodawanie nowych punktów: 
Czy Zamawiający planuje dodawanie innych punktów poboru energii elektrycznej? 
Odpowiedź:  
NIE, Zamawiający nie planuje dodawania innych punktów poboru energii elektrycznej. 
 
Pytanie 4: 
Dotyczy: Dopuszczalna obniżka cen: 
Czy Zamawiający opisze bardziej szczegółowo na jakiej zasadzie cena jednostkowa rozliczeń miałaby ulec 
obniżce? Czy ewentualne dopuszczane zmiany będą omawiane i negocjowane przez dwie Strony Umowy z 
możliwością odmowy przez jedną ze Stron? Czy może dopuszczane zmiany to np. indeksowanie cen wg jakiegoś 
podanego algorytmu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający w pkt 3.3) projektowanych postanowień umowy określił przykładowe warunki wprowadzenia 
obniżki cen. Zgodnie z tymi postanowieniami, Strony dopuszczają możliwość  zmiany umowy w zakresie 
„obniżenia ceny jednostkowej MWh w stosunku do określonej w ofercie Wykonawcy – w szczególności w razie 
zmiany taryfy Wykonawcy lub w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę warunków promocyjnych.”. Dla 
Zamawiającego oczywistym jest, że każda zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu i zgody obu Stron 
umowy, a to z kolei wymaga powzięcia przez Strony wspólnych ustaleń, zwykle w drodze wymiany 
korespondencji. W związku z powyższym, Zamawiający decyduje się pozostawić ww. punkt Istotnych 
postanowień umowy bez zmian.  
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający 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 jest 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 jest odbiorcą 
końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne 
potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi 
przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami 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: 
NIE.  
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy pozyskiwać energię z innego źródła wytwórczego, np. 
(instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe) 
Odpowiedź: 
Na ten moment Zamawiający rozważa możliwość pozyskiwania energii z innych źródeł, jednakże wszelkie analizy 
w tym zakresie są dopiero na wczesnym, wstępnym etapie.  
 



 

 
 

Pytanie 7: 
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: 
Zgodnie z pkt 13.1 SWZ: „Wykonawca musi przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień składania ofert.”. 
Powyższe postanowienie jest na tyle klarowne, że Zamawiający nie widzi potrzeby dodatkowego narzucania 
stawki VAT. Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest świadomy, że obniżony VAT na energię elektryczną 
obowiązuje do końca lipca 2022 r. 
 
Pytanie 8: 
Czy Zamówienie obejmuje usługę dystrybucji? 
Odpowiedź: 
NIE, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, Zamawiający w ramach obu 
części postępowania, jest związany umowami o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Tauron 
Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. Zamówienie obejmuje więc wyłącznie zakup energii elektrycznej, co też 
wyraźnie wynika z dokumentów postępowania.  
 
W związku z powyższymi wyjaśnieniami, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp 
dokonuje modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w następującym zakresie: 
 

1) pkt 10. SWZ: Termin związania ofertą 
 
BYŁO: 
10.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 12.10.2022 r. 
JEST: 
10.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 16.10.2022 r. 
 

2) pkt 12. SWZ: Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert 
 
BYŁO: 
12.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ nie później niż do dnia 15.07.2022 
r. do godziny 9.00.   
12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.07.2022 r. o godz. 11.00. 
JEST: 
12.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ nie później niż do dnia 
19.07.2022 r. do godziny 9.00.   
12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.07.2022 r. o godz. 11.00. 

 
Niniejsze wyjaśnienia wraz z modyfikacją SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są 
wiążące dla Wykonawców. 
 
 
 
 
 


