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PYTANIE I ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym – wariant 1 na wykonanie
zadania pn.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania obiektów Zakładu Gospodarki
komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159514/01
data zamieszczenia 16.05.2022r. do zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o
wyjaśnienie wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający posiada 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?
Odpowiedź:
Nie, zamawiający nie mam statusu wytwórcy.
Pytanie 2
Czy 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. 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, zamawiający nie mam statusu prosumenta.
Pytanie 3
Czy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy pozyskiwać energię
z innego źródła wytwórczego, np. (instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe)

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie planuje w okresie od dnia 01.07.2022 do dnia 31.12.2022r. pozyskiwać
energii elektrycznej z innego źródła wytwórczego
Pytanie 4
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:
Przy sporządzeniu oferty należy przewidzieć stawkę podatku VAT obowiązującą w dniu
złożenia oferty, tj. 5%.
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korespondencyjnego zawarcia umowy?
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza możliwość korespondencyjnego zawarcia umowy
Pytanie 6
Prosimy o udostępnienie wykazu PPE wraz z numerami i adresami PPE oraz ze zużyciem w
poszczególnych taryfach
Odpowiedź:
Wykaz PPE wraz z numerami, adresami oraz zużyciem energii w poszczególnych taryfach za
okres 12 miesięcy wskazany został w załączniku nr 4 do SWZ.
Pytanie 7:
Czy zamawiający oczekuje usługi kompleksowej na dostawę i dystrybucje energii czy tylko na
usługę sprzedaży energii elektrycznej?
Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie sprzedaż energii elektrycznej bez usług dystrybucji.
Pytanie 8:
Kto jest Państwa OSD?
Odpowiedź:
Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w Gminie Iłowa jest ENEA Operator Sp z o.o.

