Kraków, dn. 12 marca 2021 r.
Wykonawcy w postępowaniu
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamówienia publicznego na: „Zakup energii elektrycznej dla Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Krakowie” zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej: ustawą.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, iż w dniu 5
marca 2021r. i 8 marca 2021r., wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie
z art. 135 ust. 2 ustawy, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.
Pytanie 1.
Prośba o wskazanie wolumenu w podziale na taryfy w celu precyzyjnego wyliczenia stawki dla
przetargu.
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający informuje, że wolumen w podziale na taryfy i okresy został podany w
Szczegółowym formularzu cenowym, który stanowi załącznik 1a do SWZ.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie 3.
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego
parametry dystrybucyjne – w szczególności moce umowne i grupy taryfowe są zgodne z
aktualnymi umowami dystrybucyjnymi? Wykonawca wyjaśnia, że w trakcje zmiany sprzedawcy
nie ma możliwości dokonywania zmiany parametrów technicznych.
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający informuje, że parametry podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi
załącznik nr 3 do SWZ, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi.
Pytanie 4
Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami
zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych
(IRiESD)?
Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający informuje, że posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie
z wymaganiami zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów
Dystrybucyjnych.

Pytanie nr 5.
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych, które
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w termiach przewidzianych w SWZ? Jeśli
tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów
lojalnościowych.
Odpowiedź na pytanie 5:
Zamawiający informuje, że nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych.
Pytanie 6.
Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto
będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie i jaki jest okres wypowiedzenia?
Odpowiedź na pytanie 6:
Zamawiający informuje, że obecna umowa, której przedmiotem jest sprzedaż energii
elektrycznej, została zawarta na czas ściśle oznaczony tj. do dnia 31 maja 2021 r.
Pytanie nr 7.
Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas
określony czy nieokreślony?
Odpowiedź na pytanie 7:
Zamawiający informuje, że posiada umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony.
Pytanie nr 8.
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca
będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego
punktu poboru: - nr NIP - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- moc umowna; - numer licznika; numer ewidencyjny PPE - Operator Systemu
Dystrybucyjnego; - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy - data zawarcia oraz okres
wypowiedzenia dotychczasowej umowy - planowane roczne zużycie energii; - grupy taryfowe;
Oraz dokumentów: - Pełnomocnictwo - dokument nadania numeru NIP - dokument nadania
numeru REGON - KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii
elektrycznej oraz pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić
zgłoszenie umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność
zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego.
Odpowiedź na pytanie 8:
Zamawiający informuje, że w dokumentacji dotyczącej postępowania znajdują się dane
niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii, natomiast pozostałe
informacje zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Pytanie nr 9.
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 na pytanie 9:
Zamawiający informuje, że w § 7 ust. 3 i 4 oraz § 12 ust. 2 lit. d) wzoru umowy, który stanowi
załącznik nr 2 do SWZ, szczegółowo opisano przypadki dopuszczalnych zmian umowy
w zakresie cen jednostkowych.
Pytanie nr 10.
Wykonawca prosi o podanie nr NIP płatnika/ów.
Odpowiedź na pytanie 10:
Zamawiający informuje, że numer NIP płatnika jest tożsamy z numerem NIP Zamawiającego.
Pytanie nr 11.
Dot. par. 2 ust. 5 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie
pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy na wzorze Wykonawcy? Wykonawca wyjaśnia, że
zapisy w załączonym pełnomocnictwie mogą być niewystarczające, aby skutecznie
przeprowadzić procedurę zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Odpowiedź na pytanie 11:
Zamawiający informuje, że wzór pełnomocnictwa, który stanowi załącznik nr 3 do umowy,
może ulec modyfikacji jeżeli Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykaże, że jest
to konieczne aby skutecznie przeprowadzić procedurę zmiany sprzedawcy. W treści pytania nie
została zaproponowana konkretna zmiana treści wzoru pełnomocnictwa, więc na tym etapie
Zamawiający podtrzymuje treść opublikowaną z SWZ.
Pytanie nr 12
Dot. par. 6 ust. 1 wzoru umowy – Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy?
Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie energii
elektrycznej?
Odpowiedź na pytanie 12:
Zamawiający informuje, że kontrola wydatkowanych środków dokonywana będzie zarówno
przez Wykonawcę jak i Zamawiającego. Ponadto Zamawiający informuje, że w trakcie
realizacji umowy kwota maksymalnego wynagrodzenia, nie może ulec zmianie,
z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w umowie.
Pytanie 13.
Dot. par. 9 ust. 1 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby termin płatności był
liczony od daty wystawienia faktury VAT?
Odpowiedź na pytanie 13:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację brzmienia § 9 ust
1 i podtrzymuje zapis zawarty we wzorze umowy.

Pytanie 14.
Dot. par. 9 ust. 4 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o zmianę istniejącego zapisu „Strony
określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego”, na zapis: Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień
uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 14:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację brzmienia § 9 ust
4 wzoru umowy i podtrzymuje zapis zawarty we wzorze umowy.
Pytanie nr 15.
Dot. par. 9 ust. 12 i 13 wzoru umowy – Wykonawca posiada rachunki bankowe rozliczeniowe
ujawnione w wykazie podatników sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Poza
rachunkami bankowymi rozliczeniowymi Wykonawca posiada również tzw. rachunki wirtualne,
które służą wyłącznie do identyfikacji podmiotu wpłacającego, a które zgodnie
z zobowiązującymi przepisami nie podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu
Skarbowego i nie są zamieszczane w wykazie podatników VAT. Powyższe rachunki są
subkontami do bankowych rachunków rozliczeniowych Wykonawcy ujawnionych w wykazie.
W związku z powyższym rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem wirtualnym,
służącym identyfikacji wpłacającego i nie będzie zamieszczony w wykazie podatników
sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Ponadto z komunikatu Ministerstwa Finansów
z dnia 16.09.2019 roku wynika, iż obecnie trwają prace nad udostepnieniem podatnikom
narzędzi umożliwiającym weryfikację czy rachunek wirtualny jest związany z rachunkiem który
znajduje się w wykazie MF. Ponadto MF jasno wskazuje iż wpłata na rachunek nie będzie
skutkować negatywnymi konsekwencjami. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie
zapisu. W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o potwierdzenie, że
Zamawiający zaakceptuje treść komunikatu pojawiąjącego się na stronie Ministerstwa
Finansów podczas weryfikacji numeru rachunku: „Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny
ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie” i tym
samym uzna, że Wykonawca spełnia warunki w powyższym pkt.
Odpowiedź na pytanie 15:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację wzoru umowy
i podtrzymuje zapis zawarty we wzorze umowy.
Pytanie nr 16.
Dot. par. 11 ust. 6 i 8 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów dotyczących
kar umownych.
Odpowiedź na pytanie 16:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację wzoru umowy
i podtrzymuje zapis zawarty we wzorze umowy.
Pytanie nr 17.
Dot. par. 11 ust. 12 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie wskazanego zapisu.

Odpowiedź na pytanie 17:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację wzoru umowy
i podtrzymuje zapis zawarty we wzorze umowy.
Pytanie nr 18.
Dot. par. 12 ust. 2 pkt d) w zw. z par. 12 ust. 3 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę,
aby zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego
obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały aneksu do umowy /
zgody Zamawiającego? Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, do stosowania których jest zobowiązany również
Zamawiający. Stosowanie stawek podatku VAT czy podatku akcyzowego niezgodnych
z obowiązującymi przepisami prawa jest naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów
prawa. Ponadto niewyrażenie zgody na zmianę np. stawki podatku VAT naraża Wykonawcę na
ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego
traktowania stron postępowania.
Odpowiedź na pytanie 18:
Zgodnie z § 7 ust. 3 i 4 wzoru umowy, ceny jednostkowe moją ulec zmianie wyłącznie
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania
energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ceny jednostkowe brutto zostaną powiększone
o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia
w życie. Wszelkie zmiany umowy wymagają jednak formy pisemnej pod rygorem nieważności,
co wynika z art. 77 § 1 kodeksu cywilnego. W związku z tym Zamawiający informuje, że nie
wyraża zgody na proponowaną modyfikację wzoru umowy i podtrzymuje zapisy zawarte we
wzorze umowy.
Pytanie nr 19.
Wykonawca prosi o przedstawienie następujących dokumentów potwierdzających kondycję
finansową Zamawiającego:
A. aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (US) oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające niezaleganie z opłacaniem
podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, (wystawione nie
wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia takiego zaświadczenia u Wykonawcy);
B. Sprawozdanie roczne za rok 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta
C. Sprawozdanie kwartalne za 3Q 2020 (wraz z danymi porównawczymi tj. za 3Q 2019 r.
W przypadku negatywnego wyniku oceny Państwa sytuacji finansowej przeprowadzonej przez
Wykonawcę, w celu złożenia oferty na kompleksową dostawę paliwa gazowego – gazu ziemnego
wysokometanowego, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy na poczet Wykonawcy w jednej z form:
1) kaucji pieniężnej, w wysokości wyliczonej zgodnie z OWU,
2) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, płatnej na pierwsze żądanie Spółki, 3)
nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, płatnej na pierwsze żądanie
Spółki,
4) nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Spółki gwarancji lub
poręczenia podmiotu posiadającego rating finansowy, którego treść zaakceptowana została
przez Spółkę na podstawie przedstawionych przez Klienta dokumentów potwierdzających, że

przysługuje podmiotowi rating finansowy nadany mu przez renomowaną agencję ratingową,
nie niższy niż: Baa3 dla Agencji Moody’s, BBB- dla Agencji Fitch.
Odpowiedź na pytanie 19:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przedstawienie wskazanych dokumentów.
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że postepowanie nie dotyczy kompleksowej
dostawy paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego.

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

