
tel. 71 371 84 35 
fax 71 371 84 32 

W O J E W Ó D Z K I  I N S P E K T O R A T  O C H R O N Y  R O Ś L I N  I  N A S I E N N I C T W A  W E  W R O C Ł A W I U  

ul. Piłsudskiego 15-17 
50-044 Wrocław 

 

 
 

 

 

 

wi-wroclaw@piorin.gov.pl piorin.gov.pl 

Wrocław, dnia         kwietnia  2021 r. 

WAD.2601.86.2021 

/wg rozdzielnika/ 

 

   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, 

że w dniu 27 kwietnia 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania w sprawie 

postępowania na dostawę energii elektrycznej dla lokali i nieruchomości komórek 

organizacyjnych WIORIN we Wrocławiu (WAD.2601.86.2021): 

 

Pytanie nr 1: 

„Czy umowy dystrybucyjne (jeśli Zamawiający posiada rozdzielne umowy) zawarte są na czas 

określony czy nieokreślony?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że posiada umowy dystrybucyjne, rozdzielne, na czas nieokreślony, zgodnie 

z informacją podaną w Formularzu oferty ppkt k). 

 

Pytanie nr 2: 

„Czy w przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usług dystrybucji, Zamawiający sam 

doprowadzi do ich zawarcia?” 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający informuje w Formularzu oferty ppkt k), że to Wykonawca własnym kosztem  

i staraniem przeprowadzi powyższy proces. 

 

 

Pytanie nr 3: 

„Wykonawca prosi o udzielenie informacji na poniższe pytania: 

1)      jaki jest nr umowy z obecnym sprzedawcą 

2)      jaki jest typ umowy na poszczególne PPE (sprzedaży/kompleksowa)  

3)      data zawarcia umowy 

4)      obowiązuje od  

5)     obowiązuje do 

6)   okres wypowiedzenia [m/c] 

W  przypadku gdy Zamawiający posiada rozdzielone umowy, prosimy o podanie również 

poniższych informacji: 

7)    numer umowy z OSD, 



 

 

8)   data zawarcia 

9)   obowiązuje od 

10)   obowiązuje do 

11)   okres wypowiedzenia [m/c]” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Zapytania ofertowego (pkt II ppkt 4-7 i w części Istotne 

warunki zamówienia) oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik Z1 

Zamawiający podaje wszystkie niezbędne informacje, w szczególności: kto jest dystrybutorem  

i sprzedawcą energii elektrycznej, kiedy wygasa umowa na sprzedaż energii elektrycznej. 

Zamawiający nie podaje okresu wypowiedzenia umowy na sprzedaż energii elektrycznej, gdyż ww. 

umowa wygasa z dniem 31.05.2021 r. Umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas 

nieokreślony. 

 

Pytanie nr 4: 

„Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że  podane przez Zamawiającego parametry 

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

dystrybucyjnymi?  

Wykonawca wyjaśnia, że w trakcje zmiany sprzedawcy nie ma możliwości dokonywania zmiany 

parametrów technicznych” 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że podane parametry: moc umowna i grupa taryfowa są zgodne  

z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi. 

 

Pytanie nr 5: 

„Czy Zamawiający ma zawarte umowy lub aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów 

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej?” 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie posiada zwartych umów i aneksów w ramach akcji promocyjnych. 

 

Pytanie nr 6: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów 

prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych 

lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych 

opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny 

energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.” 



 

 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik Z1 (pkt 2 ppkt b) 

wyraził stanowisko w tej sprawie. 

 

Pytanie nr 7: 

„Czy w przypadku nieuzyskania od Operatora Systemu Dystrybucji wskazań liczników 

w wymaganym terminie, zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur szacunkowych 

lub będzie sam podawał odczyt rzeczywisty (korygowany po otrzymaniu faktur rzeczywistych) w celu 

zapewnienia ciągłości przekazywania przez zamawiającego środków finansowych przeznaczonych 

na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną 

na rzecz sprzedawcy?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na faktury szacunkowe.  Zgodnie z pkt 2 ppkt e) 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik Z1 zawarty jest zapis, który reguluje 

powyższą sytuację: ,,w przypadku gdy Wykonawca (dostawca energii elektrycznej) nie dokona  

w danym okresie rozliczeniowym odczytu urządzeń pomiarowych strony dopuszczają dokonanie 

rozliczenia na podstawie zużycia energii (stanu licznika) podanego przez Zamawiającego”. 

 

Pytanie nr 8: 

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany 

podatku od towarów i usług? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów 

i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający wyraża zgodę, ale koniecznym jest poinformowanie przez Wykonawcę o takich 

zmianach w formie pisemnej. 

 

Pytanie nr 9: 

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany 

podatku akcyzowego? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i nie będzie 

wymagała zgody Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający wyraża zgodę, ale koniecznym jest poinformowanie przez Wykonawcę o takich 

zmianach w formie pisemnej. 

 

Pytanie nr 10: 



 

 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy był zgodny w z okresem rozliczeniowym 

stosowanym OSD?” 

Odpowiedź: 

Tak, o ile okresy rozliczeniowe będą wynosić min. 1 miesiąc. Zamawiający preferuje 2 miesięczny 

okres rozliczeniowy o czym informuje w Zapytaniu ofertowym w części Istotne warunki zamówienia 

– pkt 4. 

 

Pytanie nr 11: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej za energię elektryczną do 5 miejsc  

po przecinku w zł/kWh?” 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej w złotych za 1 kWh do pięciu miejsc  

po przecinku. 

 

Pytanie nr 12: 

„Wykonawca prosi zamawiającego o dodanie poniższego: ,,rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej 

nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym 

zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów poboru objętych 

zapytaniem”.” 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ dotychczasowa umowa kończy się z dniem  

31.05.2021 r. i musi być zapewniona ciągłość dostawy energii elektrycznej dla prawidłowego 

funkcjonowania naszych komórek organizacyjnych. 

 

Pytanie nr 13: 

„Czy oferta może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym?” 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający informuje, że oferta może być opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

 

Pytanie nr 14: 

„Z uwagi na konieczność przygotowania odpowiedzi przez Zamawiającego, oraz ich uwzględnienie  

w ofercie wykonawcy, wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert,  

co umożliwi przygotowanie korzystnej cenowo kalkulacji.” 

Odpowiedź:  



 

 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ proponowany termin jest zgodny z naszym 

Regulaminem udzielania zamówień publicznych i jest wystarczający do udzielenia odpowiedzi  

na zadane pytania oraz przygotowanie oferty. 

 

Pytanie nr 15: 

„Wykonawca prosi, aby Zamawiający podał dla każdego nr, PPE oddzielnie prognozowane 

zapotrzebowanie na energie elektryczną w okresie od 01.06.2021 do 31.05.2023 r. Wykonawca 

informuje, że powyższe dane powinny być zgodne z danymi zamieszczonymi w załączniku nr 2 – 

formularz oferty.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że prognozowane zapotrzebowanie dla każdego nr PPE,  

w każdym miesiącu przez ww. okres trwania umowy, jest takie jak zawarto w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia – Załącznik Z1 określające średnie miesięczne i roczne zużycie energii 

elektrycznej pobranej w 2020 r. dla każdego z PPE. Naszym zadaniem jest to wystarczająca 

informacja do przygotowanie oferty. Precyzyjne zużycie energii elektrycznej w przyszłości jest 

niemożliwe do ustalenia. 

 

Pytanie nr 16: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie dostaw energii elektrycznej do 31.12.2022 r. ?” 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający ma określony plan działania jednostki i nie może być on korygowany przez 

Wykonawcę. 

 

 

 
Otrzymują: 

1) Adresat składający zapytanie (1 egz. - kopia faxem lub mailem według preferencji) 

2) Strona WWW Zamawiającego – sekcja dotycząca przedmiotowego zamówienia oraz tablica ogłoszeń, 

3) Aa (oryginał) 


