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DA/JL/2019                                      Słupsk, 10 października 2019 r. 

 

 

                                                                                                      Wykonawcy ubiegający  

                                                                                                       się o udzielenie zamówienia 

 

 

 

Dotyczy: postępowania na dostawę energii elektrycznej (nr sprawy WN1/0430/19). 

 

W postępowaniu na dostawę energii elektrycznej w roku 2020, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

„Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? 

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany 

sprzedawcy dla punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 

- grupa taryfowa (obecna i nowa); 

- moc umowna; 

- planowane roczne zużycie energii; 

- numer licznika; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny 

 - numer PPE 

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 zgłoszenia umów sprzedaży zawierające 

błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. 

sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo 

energetyczne.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że przekaże niezbędne dane. 
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Pytanie 2: 

„Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego 

parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z 

aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość 

świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że parametry dystrybucyjne są zgodne z umowami.  

 

Pytanie 3: 
„Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania 

czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru 

stosowanego powszechnie przez Wykonawcę ? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy 

o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru 

pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD ?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. 

 

Pytanie 4:  

„Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa 

dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w 

przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić 

dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów,  

do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. 

Informacja ta zawarta jest we wzorze umowy w §1 ust. 6.   

 

Pytanie 5: 

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy 

drogą korespondencyjną.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 6: 

„Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-

rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim 

bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy 

o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w 

postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający uzupełnia Wykaz PPE o okresy rozliczeniowe dla poszczególnych punktów 

(aktualizacja zał. nr 1 do SIWZ). 
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Pytanie 7. dot. § 7 ust. 4 wzoru umowy: 

„Zamawiający zwraca się o wykreślenie : 

pkt. 6 – ..“aktualne z dat dokonania odczytów...“ 

pkt. 9 – strata – figuruje” 

 

Odpowiedź:  

We wzorze umowy w § 7 w ust. 4:   

1) w pkt. 6 skreśla się słowa „ aktualne z dat dokonania odczytów”, 

2) skreśla się w całości pkt 9 

3) dotychczasowe pkt. 10)-12) oznacza się jako 9) -11)  

 

Pytanie 8. dot. § 7 ust. 9 i 10 wzoru umowy: 

„Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez 

Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku 

spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie 

profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty 

należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację 

przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji w każdym przypadku nie 

zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.” 

 

Odpowiedź:  

We wzorze umowy w § 7: 

1)  ust. 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„9. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji nie zwalnia go z obowiązku terminowej 

zapłaty wynikającej z wystawionej faktury”. 

2) skreśla się w całości ust. 10. 

 

Pytanie 9. dot § 9 ust. 1 wzoru umowy: 
 

„Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie 

określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy 

ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie 

terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej 

daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje 

skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.  Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. 

zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z 

chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z 

zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: 

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie … dni od daty wystawienia”. 

 

Odpowiedź:  

We wzorze umowy w § 8 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1. Należności za faktury wystawione przez Wykonawcę, o których mowa w § 7 Umowy, 

zostaną uregulowane przelewem, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 

30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wykonawca zarachuje wpłatę na 

poczet faktury, której wpłata dotyczy”. 
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Pytanie 10 dot. § 11 ust. 3 pkt. 1 i 2 wzoru umowy: 

 

„Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, 

w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego, 

Odbiorcy przysługuje bonifikata. Reklamacja nie może zostać uwzględniona automatycznie. Z 

uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu.”       

 

Odpowiedź:  

We wzorze umowy w § 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:   
„3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy w przypadku niewykonania zobowiązania wskazanego w § 2 ust. 4 pkt 3 Umowy w wysokości 
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)”. 
                                                                                                                                                                                                                                                                

Pytanie 11. dot. § 11 ust. 5 wzoru umowy: 

„Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu 

energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty 

wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą  

o określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego 

będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego,  

a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym 

Wykonawcą. W związku z powyższym zwracamy się o wykreślenie zapisu.” 

 

Odpowiedź: 

We wzorze umowy w § 11 ust. 4 po kropce dopisuje się zdanie w brzmieniu: 

„Zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie 

stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, 

która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym 

Wykonawcą”. 

 

Pytanie 12. dot. § 12 ust. 3 pkt. 2 wzoru umowy 

 

„Wykonawca wnosi o dodanie zapisu : jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały 

określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy.” 

 

Odpowiedź: 

We wzorze umowy w § 12 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„2)zmiany grupy taryfowej jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały określone  

i wycenione w ofercie Wykonawcy”. 

 

Pytanie 13: 

„Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca 

się z prośbą o wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, 

wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie  

do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone  

o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w 

życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”. 
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Odpowiedź: 

W § 12 w ust. 3 po pkt 5) dodaje się pkt 6)  o następującej treści” 

„ 6) Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków 

nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności 

sporządzenia aneksu do umowy”.  

 

Pytanie 14: 

„Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii 

elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na 

jedną z powyżej wymienionych działalności, Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem 

podatku akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów 

posiadających koncesję powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona  

w ofercie Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostosowanie 

Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla 

Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający oświadcza, że dysponuje koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej  

nr WEE/3196/12228/W/DSW/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. wydaną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki. 

Informacja ta zawarta jest we wzorze umowy w § 1 ust. 7.   

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Niniejsze pismo zostało 

opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 11.10.2019 r. 

 

 

 


