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Zainteresowani udziałem
w postępowaniu znak ZP-2/22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla
punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2023 r. do
dnia 31 grudnia 2023 r.”. Znak postępowania ZP-2/22.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Zamawiający – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. odpowiada na zadane pytania
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Dostawę energii elektrycznej dla

punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2023 r. do
dnia 31 grudnia 2023 r.”.

Pytanie 1.
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 mikroisntalacji, 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:
Ad a) Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
Ad b) Tak, Zamawiający jest prosumentem na PPE nr 590322424500000868 jest zainstalowana
instalacja fotowoltaiczna o moc 30 kWp. Instalacja została zainstalowana przed 1 kwietnia 2022r.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy pozyskiwać energię z innego źródła
wytwórczego, np. (instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe)
Odpowiedź:
Tak, na PPE nr 590322424500000202 w miejscowości Lubaszowa planuje się uruchomienie instalacji
o mocy ok 140 KWp. Planowany termin realizacji inwestycji kwiecień/maj 2023 r.
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Pytanie 3
W związku z nadal obowiązującą tarczą 2.0, obniżającą akcyzę i podatek min. na energię elektryczną
zwracamy się zatem z pytaniem jaką stawkę Vat należy zastosować przy przeliczeniu wartości
zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dla oceny ofert Wykonawców należy w ofertach zastosować 23% stawkę
podatku VAT oraz stawkę podatku akcyzowego wynikającą z ustawy z dnia 21 stycznia 2022 r. o
podatku akcyzowym aktualna na ostatni dzień składania ofert. Jeżeli któryś z Wykonawców w ofercie
zastosuje obniżoną stawkę podatku VAT lub akcyzy, Zamawiający celem prawidłowego porównania
ofert przeliczy ofertę Wykonawcy z uwzględnieniem stawki podatku VAT i akcyzy jak wyżej. Sprzedaż
zaś energii elektrycznej będzie odbywała się z uwzględnieniem wysokości podatku VAT i akcyzy
aktualnej na dzień powstania obowiązku podatkowego nie wymaga aneksu do umowy.
Pytanie 4
W związku z rozchwianiem cen surowców, a także wzrostem cen energii elektrycznej prosimy o
skrócenie terminu realizacji zamówienia do 12 miesięcy.
Odpowiedź:
Okres świadczenia usług przez Wykonawcę określono od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
Pytanie 5
Ogłoszenie sekcja II.2.11), SWZ Rozdział 4 pkt 4.16.2, Załącznik nr 6 do SWZ –
Projektowane postanowienia umowy §5 ust 5
Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz poglądami doktryny, instytucja
prawa opcji sprowadza się do założenia (odmiennie niż zostało to określone w zapisie
kwestionowanym), iż zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który
zostanie na pewno zrealizowany, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest
uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności, stanowiąc uprawnienie zamawiającego, z
którego może, ale nie musi skorzystać. Co więcej, art. 31 ust. 2 ustawy PZP stanowi, iż „Przy
ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z
uwzględnieniem opcji oraz wznowień.”. Z uwagi na powyższe istotne jest unormowanie zawarte w
art. 99 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”. W
konsekwencji, dokumentacja przetargowa zawierać powinna wyraźne i precyzyjne uregulowania
dotyczące wartości zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne
określenie wartości zamówienia poddanej uznaniowości zamawiającego (zgodnie z prawem opcji).
Mając na względzie powyższe, prosimy o dostosowanie zapisów stanowiących o instytucji prawa
opcji do obowiązującego stanu prawnego, poprzez jednoznaczne określenie wartości podstawowej
zamówienia oraz wartości podlegającej prawu opcji. Podsumowując, istniejąca obecnie w zapisach
SWZ konstrukcja opcji jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami PZP w danych
zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnił szacunkową wartość zamówienia.
Pytanie 6
SWZ Rozdział 4 pkt 4.7
Informujemy, że wprowadzenie modyfikacji umowy w zakresie zmiany ilości punktów poboru energii
elektrycznej, z uwagi na przedmiot danej zmiany wymaga każdorazowego sporządzenia stosownego
pisemnego aneksu. Mając zatem na uwadze dbałość o prawidłową realizację zobowiązań

kontraktowych, prosimy o modyfikację zapisu, poprzez określenie, iż dodanie bądź wyłączenie
poszczególnych PPE wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej. Prosimy o
modyfikację zapisu.
Odpowiedź:
Zmiany w zakresie PPE nie wymagają zmian umowy, a jedynie poinformowania. Zamawiający
pozostawia zapis bez zmian.
Pytanie 7
SWZ Rozdział 4 pkt 4.8,
Załącznik nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §8 ust 1
Prosimy o ujednolicenie informacji dotyczącej terminu płatności faktur. W SWZ widnieje zapis „30
dni od daty wystawienia dokumentu” z kolei w postanowieniach umowy „30 dni od daty otrzymania”
Jednocześnie, z uwagi na fakt, że Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie
Zamawiający otrzyma fakturę, prosimy o ujednolicenie zapisu do treści „Należności wynikające z
faktur VAT będą płatne w terminie … dni od daty wystawienia”.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia projektowane postanowienia umowy zastępując § 8 ust. 1 postanowieniem o
następującej treści:
1. Należności wynikające z faktur wystawionych przez Wykonawcę, o których mowa w § 7 ust. 1,
zostaną uregulowane przelewem, odpowiednio przez Płatnika wskazanego w Załączniku nr 1 na
konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury. Zamawiający dokona
płatności na rachunek podany w fakturze. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę Płatnikowi
w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.”
Pytanie 8
SWZ Rozdział 4 pkt 4.10
„Wykonawca zobowiązany jest do analizy załącznika nr 1 do SWZ przed podpisaniem umowy. Jeżeli
Wykonawca dostrzega braki w załączniku nr 1 to pod rygorem braku możliwości powoływania się na
nie zobowiązany jest zgłosić zastrzeżenia do załącznika nr 1 do czasu podpisania umowy” Prosimy o
wykreślenie przywołanego zapisu. Odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych
danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących
poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie
może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń umowy przez OSD.
Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający

ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”

Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy weryfikacji załącznika nr 1 do SWZ jedynie pod kątem braków
formalnych. Jeżeli zakres danych jest niewystarczający Zamawiający oczekuje aby Wykonawca
zwrócił Zamawiającemu na to uwagę przed podpisaniem umowy. Jeżeli natomiast podane przez
Zamawiającego dane są nieprawidłowe, to ciężar odpowiedzialności w tym zakresie spoczywa na
Zamawiającym.
Pytanie 9
Ogłoszenie sekcja II.2.11), SWZ Rozdział 6 pkt 6.22
Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy ma to być
tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może
zwykła stawka 23% (która jest zastosowana prze Zamawiającego w formularzu cenowym) ?

Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne % stawki
podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania ofert. Jednocześnie
informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg obowiązujących
przepisów prawnych.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedz na pyt. nr 3.
Pytanie 10
Ogłoszenie sekcja II.2.11), SWZ Rozdział 18
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub
w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną jak również w formie
elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego).
Pytanie 11
Załącznik nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na
wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie
postanowienia Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza użycie wzoru umowy Wykonawcy z zastrzeżeniem, że postanowienia wzoru
umowy Wykonawcy nie będą sprzeczne z projektowanymi postanowieniami umowy.
Pytanie 12
Załącznik nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §7 ust 4
Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego termin na wystawienie faktury VAT może
nie zostać dotrzymany z uwagi na fakt, iż okres rozliczeniowy nie zawsze pokrywa się z miesiącem
kalendarzowym, natomiast faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych
pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez
OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści:

„Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym
stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od
otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.”

Odpowiedź:
Zamawiający uchyla § 7 ust. 4 projektowanych postanowień umowy zastępując zapis umowy
postanowieniem o następującej treści:

„Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym
stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od
otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.”

Pytanie 13
Załącznik nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §7 ust 7 pkt 5
Informujemy, że nadpłata jest zaliczana na kolejne zobowiązania Zamawiającego lub zwracana na
konto Klienta, po uprzednim każdorazowym zgłoszeniu stosownego wniosku i wskazaniu rachunku
bankowego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu
do następującej treści: „Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń zostanie zaliczona na poczet

płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy Zamawiający zażąda jej

zwrotu, nadpłata zostanie zwrócona na wskazany przez Zamawiającego numer rachunku
bankowego.”
Odpowiedź:
Zamawiający uchyla § 7 ust. 7 pkt 5 projektowanych postanowień umowy zastępując zapis umowy
postanowieniem o następującej treści:

„Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń zostanie zaliczona na poczet płatności ustalonych na
najbliższy okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy Zamawiający zażąda jej zwrotu, nadpłata zostanie
zwrócona na wskazany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego.”

Pytanie 14
Załącznik nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §8 ust 2
Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia
świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za
dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu,
któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę
treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego
Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia niezmieniony zapis projektowanych postanowień umowy.
Pytanie 15
Załącznik nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §8 ust 8
Wykonawca, informuje, iż w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługuje się tzw.
rachunkami wirtualnymi, podawanymi na fakturach VAT. Każdy rachunek wirtualny jest powiązany
z rachunkiem rozliczeniowym, który jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym i znajduje się na
udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych
jako podatnicy VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów potwierdzonym w
opublikowanych
wyjaśnieniach
(https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-informacje-wswykazu-podatnikow-vat) – rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu
dostarczonych towarów i usług nie są zamieszczane w wykazie, gdyż nie są to to rzeczywiste rachunki
rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG (nie są to rachunki rozliczeniowe w
rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.). Na tzw. białej
liście prezentowany jest wyłącznie rachunek rozliczeniowy, z którymi dany rachunek wirtualny jest
powiązany. Powiązanie rachunku wirtualnego z rozliczeniowym ustalane jest przez Ministerstwo
Finansów na podstawie danych udostępnianych przez banki. Jeśli takie powiązanie istnieje
Ministerstwo sprawdza czy rachunek rozliczeniowy z którym powiązany jest weryfikowany rachunek
wirtualny został zgłoszony. Jeśli tak – system zwraca informację o treści „Figuruje w rejestrze VAT”
. Oznacza to, że wpłaty dokonywane na tak zweryfikowany rachunek wirtualny będą traktowane jak
wpłaty na rachunki rozliczeniowe znajdujące się na białej liście.
W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym, zwracamy się prośbą o modyfikację zapisu do treści ,,Wykonawca ma obowiązek

wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy rachunek bankowy
lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym do
Wykonawcy znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i
usług (VAT).’

Odpowiedź:
Zamawiający uchyla § 8 ust. 8 projektowanych postanowień umowy zastępując zapis umowy
postanowieniem o następującej treści:

,,Wykonawca ma obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z
niniejszej Umowy rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem
rozliczeniowym należącym do Wykonawcy znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów
prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust.3 pkt 13 ustawy
o podatku od towarów i usług (VAT).”
Pytanie 16
Załącznik nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §14
Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z zapisów dotyczących kar umownych. Jednocześnie
wnosimy o dostosowanie postanowienia do zasady równości stron stosunku cywilnoprawnego
poprzez jego modyfikację do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność
odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Zaznaczamy, że
zapis ten w obecnym kształcie wpływa na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie
Wykonawcy, co z kolei może negatywnie przekładać się na kalkulację ceny ofertowej dla
Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia niezmienione zapisy umowy.
Pytanie 17
Załącznik 1, SWZ Rozdział 4 pkt 4.3., Formularz cenowy
Prosimy o weryfikację grup taryfowych dla poszczególnych PPE oraz zużycia.
Według SWZ w grupie taryfowej C22b jest 4 PPE (877 700 kWh), w C12a – 260 PPE (1 098 750kWh).
Dane te nie zgadzają się z załącznikiem nr 1 , z którego wynika, że w grupie taryfowej C22b jest 5
PPE (881 500 kWh), C12a – 1 094 950 kWh).
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SWZ (pkt 4.3) oraz załącznikiem nr1 do SWZ (wiersz 279-281) w grupie taryfowej
jest 4 PPE (877 700kWh), w grupie taryfowej C12a jest 260 PPE (1 098 750kWh) i w grupie taryfowej
B23 jest 1 PPE (1 100 000 kWh).
Pytanie 18
Prosimy o udostępnienie oświadczenia JEDZ w wersji XML.
Odpowiedź:
W załączeniu oświadczenie JEDZ w wersji XML.
Pytanie 19
Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiaroworozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu
Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu
rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym
prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w
odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1
miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)?
Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej
parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź:
Okres rozliczeniowy/cykl przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE wynosi
1 miesiąc.
Pytanie 20
Informuję, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną w rozliczeniach
energii elektrycznej dla obiektów w grupach taryfowej G1x, C1x oraz C2x jest Kilowatogodzina [kWh]
a dla grup taryfowych Bxx jednostką jest Megawatogodzina [MWh,]. Ze względu na określenie przez
Zamawiającego w przedmiotowym zapisie jednostki rozliczeniowej kWh dla gryp taryfowych Bxx,
Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w
jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający zezwala na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej
dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych.
Pytanie 21
Prosimy o podanie adresu skrytki na ePUAP.
Odpowiedź:
Adres skrytki na ePUAP znajduje się w pkt 3.2 SWZ - /dorzeczebialej/SkrytkaESP
Pytanie 22
Załącznik nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §8 ust 2 b)
W związku z oczekiwaniem Zamawiającego wystawienia faktury zbiorczej i biorąc pod uwagę
stosowanie przez operatorów okresy rozliczeniowe oraz terminy przekazywania danych
pomiarowych, może okazać się, że nie będzie można dokonać rozliczeń dla wszystkich punktów
poboru jedna fakturą. W związku z powyższym prosimy aby wprowadzić zapis „Rozliczenia za energię
elektryczną dokonywane będą w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni
od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.”
Odpowiedź: Patrz odpowiedz na pytanie 12.
Pytanie 23
1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z
wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia
zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez
Wykonawcę?
2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z
wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia
zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia tego rodzaju zabezpieczenia. Zamawiający na
przestrzeni minionych lat terminowo wywiązywał się w pełni z zobowiązań związanych ze sprzedażą
energii elektrycznej i nie widzi na chwilę obecną zagrożenia dla kontynuowania takiego stanu.
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